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LÍNGUA PORTUGUESA
As questões 1 e 2 referem-se aos textos a seguir.
TEXTO 1
LÍNGUA
Esta língua é como um elástico
Que espicharam pelo mundo
No início era tensa,
de tão clássica.
Com o tempo, se foi amaciando,
Foi-se tornando romântica,
Incorporando os termos nativos
E amolecendo nas folhas de bananeira
As expressões mais sisudas.
Um elástico que não se pode
mais trocar, de tão gasto;
nem se arrebenta mais, de tão forte.
Um elástico assim como é a vida
Que nunca volta ao ponto de partida.
TELES, Gilberto Mendonça. Os melhores poemas. São Paulo: Global, 2001. p. 127.

TEXTO 2
PRONOMINAIS
Dê-me um cigarro
Diz a gramática
Do professor e do aluno
E do mulato sabido
Mas o bom negro e o bom branco
Da Nação Brasileira
Dizem todos os dias
Deixa disso camarada
Me dá um cigarro
ANDRADE, Oswald. Pau-Brasil. São Paulo: Globo, 2003.

TEXTO 3

CAMARGO, José Eduardo e SOARES, L. O Brasil das placas – viagem por um país ao pé da letra. São Paulo: Panda Books, 2007.
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QUESTÃO 1
Oswald de Andrade e Gilberto Mendonça Teles são poetas brasileiros e, nos dois textos, tematizam a língua
portuguesa usada no Brasil. Com base na leitura dos dois poemas,
a) aponte os versos em que Oswald de Andrade e Gilberto Mendonça Teles expressam a brasilidade da
língua portuguesa;
b) qual dos dois poetas apresenta uma concepção mais flexível com relação aos usos da língua portuguesa
falada no Brasil. Cite um exemplo.
QUESTÃO 2
O texto de placas constitui um gênero muito comum na língua portuguesa e usado em diferentes níveis
lingüísticos. Considerando a foto da placa acima e o poema de Oswald de Andrade, mostre como o texto da
placa poderia ser reescrito, segundo a “gramática do professor e do aluno e do mulato sabido” de que fala
Oswald de Andrade.

