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LÍNGUA PORTUGUESA

PRIMEIRA  QUESTÃO

Com base no texto, redija:

A) um parágrafo, discorrendo sobre a temática central desenvolvida no texto.

B) um parágrafo, posicionando-se a respeito desta temática.

SEGUNDA  QUESTÃO

Redija, com suas próprias palavras, sem copiar trechos do texto, um parágrafo apresentando três argumentos
utilizados pelo autor para defender a idéia de que se deve fazer distinção entre brasileiro e brasiliano.

Por 500 anos mentiram para nós. Esconderam um dado muito importante sobre o Brasil. Disseram-nos que
éramos brasileiros. Que éramos cidadãos brasileiros, que deveríamos ajudar os outros, pagando impostos sem
reclamar nem esperar muito em troca. Esconderam todo esse tempo o fato de que o termo brasileiro não é
sinônimo de cidadania e, sim, o nome de uma profissão. Brasileiro rima com padeiro, pedreiro, ferreiro. Brasileiro
era a profissão daqueles portugueses que viajavam para o Brasil, ficavam alguns meses e voltavam com ouro, prata
e pau-brasil, tiravam tudo o que podiam, sem nada deixar em troca.

Brasileiros não vêem o Brasil como uma nação, mas uma terra a ser explorada, o mais rápido possível.
Investir no país é considerado uma burrice; constituir uma família e mantê-la saudável, um atraso de vida. São
esses brasileiros que viraram os bandidos e salafrários de hoje, que sonham com uma boquinha pública ou privada,
que só querem tirar vantagem em tudo. Só que você, caro leitor, é um brasiliano. Brasiliano rima com italiano,
indiano, australiano. Brasiliano não é profissão, mas uma declaração de cidadania.

Rima com americano, puritano, aqueles abnegados que cruzaram o Atlântico para criar um mundo melhor,
uma família, uma nova nação. Que vieram plantar e tentar colher os frutos de seu trabalho, sempre dando algo em
troca pelo que receberam dos outros. Gente que veio para ficar, criar uma comunidade, um lar. Que investiu em
escolas e educação para os filhos e produziu para consumo interno. Foram os brasilianos que fizeram esta nação,
em que se incluem índios, negros e milhões de imigrantes italianos, espanhóis, japoneses, portugueses, poloneses
e alemães que criaram raízes neste país.

Brasilianos investem na Bolsa de Valores de São Paulo. Brasileiros investem em offshores nas Ilhas
Cayman ou vivem seis meses por ano na Inglaterra para não pagar impostos no Brasil. Brasileiros adoram o livro O
Ócio Criativo, de Domenico de Masi, enquanto os brasilianos não encontram livro algum com o título O Trabalho
Produtivo, algo preocupante. Como dizia o ministro Delfim Netto, o sonho de todo brasileiro é mamar nas tetas de
alguém. Quem está destruindo lentamente este país são os brasileiros, algo que você, leitor, havia muito tempo já
desconfiava.  [...]

São 500 anos de cultura brasileira que precisamos mudar, a começar pela nossa própria identidade, pelo
nosso próprio nome, pela nossa própria definição.

Stephen Kanitz. Veja, 26 de dezembro de 2007.
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TERCEIRA  QUESTÃO

Segundo o texto, o termo brasileiro não é sinônimo de cidadania, e sim o nome de uma profissão, enquanto
brasiliano não é profissão, mas uma declaração de cidadania.

Explique, em um parágrafo, as implicações decorrentes do emprego das terminações – eiro e – ano para os
vocábulos brasileiro e brasiliano.

QUARTA  QUESTÃO

Em algumas partes do texto, o autor refere-se ao leitor como em:

“Só que você, caro leitor, é um brasiliano.” (linha 10);

“Quem está destruindo lentamente este país são os brasileiros, algo que você, leitor, havia muito tempo já desconfiava”.
(linhas 22-23)

A) Por que o autor faz essas referências?

B) Qual o efeito de sentido que essas referências provocam no texto?


