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Leia o texto a seguir:
Elogio ao bom-senso
Ao amanhecer de um dia nos fins de 1985, as rádios colombianas informaram: A
cidade de Armero sumiu do mapa.
O vulcão vizinho matou a cidade. Ninguém conseguiu correr mais rápido que a
avalancha de lodo fervente: uma onda grande como o céu e quente como o inferno
atropelou a cidade, jorrando vapor e rugindo fúrias de animal ruim, e engoliu trinta
mil pessoas e todo o resto.
O vulcão vinha avisando há um ano. Um ano inteiro ficou jorrando fogo, e quando
não podia esperar mais, descarregou sobre a cidade um bombardeio de trovões
em uma chuva de cinzas, para que os surdos escutassem e os cegos enxergassem
tanta advertência. Mas o prefeito dizia que o Governo Superior dizia que não havia
motivos para alarme, e o padre dizia que o bispo dizia que Deus estava cuidando do
assunto, e os geólogos e os vulcanólogos diziam que tudo estava sob controle e fora
de perigo.
A cidade de Armero morreu de civilização. Não tinha nem cumprido um século de
vida. Não tinha hino nem escudo.
GALEANO, Eduardo. O livro dos abraços. Porto Alegre: L&PM, 2013. p.130.

1. O título do texto: Elogio ao bom-senso
a) é coerente com o texto.
b) apresenta ironia.
c) acentua uma situação específica do texto.
d) remete ao tema do texto.

2. Qual o efeito de sentido provocado pelas repetições, no trecho a seguir?
“Mas o prefeito dizia que o Governo Superior dizia que não havia
motivos para alarme, e o padre dizia que o bispo dizia que Deus
estava cuidando do assunto, e os geólogos e os vulcanólogos diziam
que tudo estava sob controle e fora de perigo.”

3. O narrador descreve a violência da erupção do vulcão com uma linguagem
a) conotativa.
b) denotativa.

4. Numere as colunas, de acordo com as figuras de linguagem utilizadas nos
trechos.
( 1 ) Prosopopeia ou personificação
( 2 ) Comparação metafórica
( 3 ) Anáfora
( 4 ) Paradoxo
(
(
(
(
(

) “uma onda grande como o céu”
) “para que os surdos escutassem”
) “O vulcão vinha avisando há um ano”
) “o prefeito dizia que o Governo Superior dizia que não havia motivos para alarme,
e o padre dizia que o bispo dizia que Deus estava cuidando”
) “Ninguém conseguiu correr mais rápido que a avalancha de lodo fervente”

5. A função da linguagem, nesse texto é
a) conotativa ou apelativa
b) referencial
c) fática
d) poética
e) metalinguística
f) expressiva ou emotiva
6. Nesse texto, há um resgate da história da tragédia acontecida há 35 anos
com a cidade de Armero, na Colômbia. Esse gênero textual assemelha-se, em
conteúdo à/ao
a) notícia.
b) reportagem.
c) resenha.
d) editorial.

7. A oração abaixo
“O vulcão vizinho matou a cidade.”
a) está na ordem direta.
b) está na ordem inversa.

8. Ainda em relação à oração anterior, assinale as alternativas adequadas à
análise sintática dela:
a) o sujeito é simples e o seu núcleo é “vulcão”.
b) sujeito é composto e o seu núcleo é “vulcão vizinho”.
c) “vizinho” é predicativo do sujeito.
d) o predicado é verbal, e o verbo é intransitivo.
e) o predicado é verbal e o verbo é transitivo direto.
f) o predicado é nominal e o núcleo é “cidade”.

9.
“Um ano inteiro ficou jorrando fogo, e quando não podia esperar
mais, descarregou sobre a cidade um bombardeio de trovões em uma
chuva de cinzas,”
O período acima, dentro do contexto do texto, possui
a) três orações, todas com sujeito oculto e predicado verbal.
b) cinco orações, algumas com sujeitos ocultos e outras indeterminados e

predicados verbais.
c) três orações, todas com sujeito simples e predicado verbal.
d) cinco orações, todas com sujeito indeterminado e predicado verbal.

10. O prefeito, o Governo Superior, o padre, os geólogos e os vulcanólogos diziam
que tudo estava sob controle e fora de perigo.
		 Esse período apresenta

a) três orações, todas com sujeito composto.
b) duas orações: uma com sujeito composto e outra, simples.
c) três orações, todas com predicado nominal.
d) três orações: uma com predicado verbal e duas com nominal.

Agora, leia este trecho de texto
Tragédia de Armero
A Tragédia de Armero foi uma das maiores consequências da erupção do
estratovulcão Nevado del Ruiz em Tolima, Colômbia, em 13 de novembro
de 1985. Depois de 69 anos de repouso, a erupção do vulcão pegou
as cidades próximas desprevenidas, mesmo tendo o governo recebido
advertências de diversos observatórios Vulcanológicos para evacuar a
área, quando a atividade vulcânica foi detectada em setembro de 1985.
[...]
Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Trag%C3%A9dia_de_Armero Acesso em 29 jul. 2020

11. De acordo com esse fragmento de texto,
a) a tragédia poderia ter sido evitada.
b) a população poderia ter evacuado a área dois meses antes da grande erupção
do vulcão.
c) a população estava despreocupada com a hipótese levantada pelos
vulcanólogos.
d) o governo estava bastante preocupado com a situação prevista nos
observatórios vulcanológicos.
12. Analise e identifique o sujeito e o predicado desta oração. Depois, circule os
núcleos desses dois termos essenciais dela.
Depois de 69 anos de repouso, a erupção do vulcão pegou as cidades próximas
desprevenidas

Sobre o tema dos textos hoje...
Por que um vulcão entra em erupção?
https://www.youtube.com/watch?v=-ik2rUce5BU

As vítimas do vulcão Vesúvio que viraram pedra e a
assustadora cidade de Pompeia na Itália | ep. 150
https://www.youtube.com/watch?v=M-QmUR7kxP8

Vulcão entra em erupção na Colômbia e destrói 12
cidades (1985)
https://www.youtube.com/watch?v=bcEBafHg0No

Nevado Del Ruiz 1985 Eruption
https://www.youtube.com/watch?v=shUzGAP618E

GABARITO
1. b)
2. Acentuar a ação que ﬁcava só no
“blá-blá-blá”, sem a>tude efe>va.
3. a)
4. 2 – 4 – 1 – 3 – 2
5. f)
6. b)
7. a)
8. a) e e)
9. c)
10. b)
11. b)
12. Núcleo do sujeito: erupção.
Núcleo do predicado: pegou.

