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Vários são os aplicativos utilizados pela população mundial, neste momento de pandemia, de aulas
remotas, de home office...
Você sabe quais são os mais baixados?
Entre eles, está o Tik Tok, um aplicativo de entretenimento. Você o conhece? Já o utilizou?

Disponível em: https://img.ibxk.com.br/2019/05/02/02141541183155.jpg?w=60&h=60&mode=crop&scale=both&quality=90 Acesso em 22 jul. 2020

Tik Tok, conhecido na China como Douyin, é um aplicativo de mídia que serve para
criação e compartilhamento de vídeos breves.

Leia este trecho de texto.

O Tik Tok é um dos aplicativos mais famosos no mundo todo, embora ele ainda esteja se
popularizando no Brasil. Por isso, se você ainda tem alguma dúvida a respeito dele, ou
simplesmente gostaria de saber por que ele tem se tornado tão famoso, confira uma lista
preparada pelo Canaltech, com tudo sobre a rede social do momento.
Disponível em: https://canaltech.com.br/redes-sociais/tiktok-tudo-sobre/ Acesso em 22 jul. 2020
Esse texto publicitário acaba instigando a curiosidade do leitor para conhecer o referido aplicativo.
Em sua composição linguística, vários pronomes foram utilizados como elementos de coesão.
Vamos analisá-los.

1. Neste trecho: “O Tik Tok é um dos aplicativos mais famosos no mundo todo, embora ele ainda
esteja se popularizando no Brasil”,
a) qual a função do pronome indefinido todo, nessa construção?
b) o pronome pessoal ele substitui qual termo?

2. Em “se você ainda tem alguma dúvida a respeito dele, ou simplesmente gostaria de saber
por que ele tem se tornado tão famoso”,
a) dele é a contração da preposição de + pronome ele. Que outro pronome poderia substituí-lo,
sem alterar o sentido da frase, fazendo-se as devidas alterações?
b) o pronome pessoal ele foi empregado com qual finalidade? Se ele fosse retirado da frase, a
compreensão seria comprometida? Justifique.

Leia um trecho da notícia a seguir, que veiculou no último dia 21.

Em 2020, dona do TikTok já gastou US$ 800 mil em lobby nos EUA
Empresa tenta se descolar da imagem de agente do governo chinês; há investigação nos EUA sobre segurança
Por redação 21/07/2020 18:00 (Atualizado em 21/07/2020 15:42)

A empresa chinesa ByteDance, que controla o aplicativo TikTok, gastou em 2020 US$ 800 mil em lobby no
Congresso norte-americano. Foram US$ 300 mil no primeiro trimestre e US$ 500 mil no segundo, de acordo com
documentos divulgados nesta terça (21) pela Bloomberg.
A controladora do aplicativo de vídeos curtos, popular entre adolescentes, procura se defender de possíveis
retaliações derivadas da disputa entre China e EUA.
Há quatro lobistas da ByteDance no Congresso norte-americano e uma equipe de 35 pessoas no total. Um deles é
David Urban, que trabalhou na campanha de 2016 do presidente norte-americano Donald Trump.

Rede social chinesa TikTok virou peça de disputa geopolítica (Foto: Kon Karampelas/Pixabay)

Os EUA estudam uma eventual proibição ao TikTok de acordo com o chefe de gabinete do presidente norte-americano Donald Trump,
Mark Meadows.
[...]
Diversas acusações pesam sob a ByteDance. Entre elas, há suspeitas de uso indevido dos dados de usuários e uma investigação em
curso após a compra do aplicativo de dublagem Musical.ly.
Na Índia, o aplicativo foi banido no fim de junho deste ano. A alegação de Nova Délhi também é a de potencial compartilhamento
indevido de informações.
[...]
Disponível em: https://areferencia.com/seguranca-internacional/em-2020-dona-do-tiktok-ja-gatou-us-800-mil-em-lobby-nos-eua/
Acesso em 22 jul. 2020

3. Analise o emprego do pronome relativo QUE, nestes trechos da notícia.
a) A empresa chinesa ByteDance, que controla o aplicativo TikTok, gastou em 2020 US$ 800 mil em lobby
no Congresso norte-americano.
• A que palavra ele faz referência?

b) Um deles é David Urban, que trabalhou na campanha de 2016.
• Desmembre esse período, eliminando o pronome e transformando-o em duas orações.

4. Agora, analise o emprego das contrações de preposição e pronome demonstrativo destacadas.
a) Foram US$ 300 mil no primeiro trimestre e US$ 500 mil no segundo, de acordo com documentos
divulgados nesta terça (21) pela Bloomberg.
• O que ela indica sobre a data mencionada?

b) Na Índia, o aplicativo foi banido no fim de junho deste ano.
• Por que foi utilizada nesse contexto?

5. Neste outro trecho, qual a função do pronome pessoal ELAS?
Diversas acusações pesam sob a ByteDance. Entre elas, há suspeitas de uso indevido dos dados de
usuários.

Nas últimas décadas, muitas mudanças ocorreram nas sociedades de um modo geral. Com
o avanço tecnológico dos meios de comunicação de última geração (internet, satélites,
computadores, celulares, tablets...), há evidentes transformações no estilo de vida, na forma de
agir e de pensar, nas atitudes sociais, políticas e econômicas.
Leia este fragmento de uma crônica que fala sobre isso.

A garça e o meteoro
Faz onze anos que, ao fim de cada dia, puxo uma banqueta para o meu terraço na Ébano Pereira. Aqui de cima a vista mudou
muito, e até a luz parece outra, menos amigável. É como se o sol não mais escondesse que se põe apenas por obrigação. Prédios
novos se erguem por aí, nenhuma surpresa, o futuro sempre foi feito desses mosaicos tristes, espelhados. Mas a que beleza servem
tantos espelhos? Os edifícios assumiram o narcisismo de seus arquitetos, a egolatria do nosso olhar. Uma janela se namora no reflexo
da outra – se há alguém por trás delas, como saber? Esquecemos que há peixes no mar, gente nos carros, amor nos escritórios.
[...]
PELLANDA, Luís Henrique. Calma, estamos perdidos: crônicas escolhidas. Editora Positivo: Curitiba, 2019. p.24.

6. Nesse trecho da crônica, o narrador faz uma reflexão.
a) Ele reflete sobre o progresso desenfreado, marcado pelas novas construções e arquiteturas
arrojadas.
b) A dificuldade de se ver o pôr do sol e as belezas naturais que estão escondidas por trás das
edificações.
c) A alteração da paisagem com o progresso ostensivo e materialização dos sentidos.
7. O narrador usa três pronomes possessizvos em situações diversas, em três pessoas distintas:
meu, seus e nosso.
• A que palavra se refere cada um deles?

8. A escolha do pronome indefinido, neste trecho, foi intencional. Por que foi utilizado?

Uma janela se namora no reflexo da outra – se há alguém por trás delas, como saber?

GABARITO
1. a) Acentuar a ideia de que envolve o mundo inteiro. / b) Tik Tok.
2. a) se você ainda tem alguma dúvida a SEU respeito / b) Para substituir Tik Tok, e não alteraria o sentido da frase, pois o sujeito ficaria elíptico.
3. a) Empresa chinesa ByteDance. / b) Um deles é David Urban. David Urban trabalhou na campanha de 2016.
4. a) Um passado bem próximo, a última terça. / b) Para se referir ao ano em que o texto foi escrito, o que estamos (presente): 2020.
5. Substituir a palavra “acusações” , evitando-se a repetição.
6.
c)
7.
Meu -> indicação de posse do terraço / seus -> narcisismo dos arquitetos / nosso -> a egolatria do olhar de toda a população, incluindo o do
próprio narrador.
8.
Com esta utilização, o narrador distancia ainda mais a “pessoa” que possa estar por trás das janelas.

A fim de que você possa ampliar seu olhar sobre conteúdo e temática trabalhados hoje, sugerimos:
• Sobre as expressões: “todo mundo” e “todo o mundo”
https://veja.abril.com.br/blog/sobre-palavras/todo-mundo-ou-todo-o-mundo-tanto-faz-mas-8230/
• Questões sobre pronomes em vestibulares
https://www.mundovestibular.com.br/estudos/portugues/exercicios-de-pronomes/
• Pronomes no ENEM
https://soexercicios.com.br/plataforma/questoes-de-vestibular/
ENEM/20946-20945/-pronome-pessoal-do-caso-obliquo-pronome-pessoal-do-caso-reto-/1
• Pronomes pessoais (retos e oblíquos)
https://blogdoenem.com.br/pronomes-pessoais-enem/

