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Leia este trecho de um poema que caiu no Enem de 2018.
TEXTO 1

o que será que ela quer
essa mulher de vermelho
alguma coisa ela quer
pra ter posto esse vestido
não pode ser apenas
uma escolha casual
podia ser um amarelo
verde ou talvez azul
mas ela escolheu vermelho
[...]
Freitas, A. Um útero é do tamanho de um punho. São Paulo: Cosac Naify, 2013.

Agora, considere estas informações.
TEXTO 2

Significado da Cor Vermelha
A cor vermelha significa paixão, energia e excitação. É uma
cor quente. Está associada ao poder, à guerra, ao perigo e à
violência. O vermelho é a cor do elemento fogo, do sangue e do
coração humano. Simboliza a chama que mantém vivo o desejo,
a excitação sexual [...].
Disponível em: https://www.significados.com.br/cor-vermelha/ Acesso em 18
nov. de 2020.

SOBRE O TEXTO 1

1. O eu lírico desconfia da intencionalidade da mulher ao usar um vestido
vermelho.
• Considerando as informações apresentadas no texto 2, explique a afirmação
acima.

2. O discurso utilizado pelo eu lírico evidencia um pensamento de senso comum.
• Explique a afirmação apresentada.

3. A mulher é identificada, nesse texto, pela cor do vestido que usa, não pelo seu
nome.
• Qual a intenção da autora ao construir esse discurso do eu lírico?

4. Nesse fragmento do poema, aparece apenas uma locução adjetiva e um
adjetivo.
• Identifique-os, bem como os termos a que eles se associam e caracterizam.

5. Geralmente, as cores são adjetivos, mas há, nesse poema, cores que
pertencem a outra esfera gramatical.
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• Quais são essas palavras e qual a classificação morfológica que recebem nesse
texto

Agora, leia este outro fragmento, extraído também de um texto do Enem de
2018.
Somente uns tufos secos de capim empedrados crescem na
silenciosa baixada que se perde de vista. Somente uma árvore,
grande esgalhada mas com pouquíssimas folhas, abre-se em
farrapos de sombra. Único ser nas cercanias, a mulher é magra,
ossuda, seu rosto está lanhado de vento. [...]
FRÓES. L. Vertigens: obra reunida. Rio de Janeiro: Rocco, 1998.

6. Qual a função dos adjetivos e das locuções adjetivas nesse trecho? Que efeito
de sentido promovem?

Este fragmento foi extraído de um texto apresentado no Enem de 2019.

Menina
A máquina de costura avançava decidida sobre o pano. Que bonita
que a mãe era, com os alfinetes na boca. Gostava de olhá-la calada,
estudando seus gestos, enquanto recortava retalhos de pano com a
tesoura. Admirava o jeito decidido da mãe ao cortar pano, não hesitava
nunca, nem errava. A mãe sabia tanto! [...] Era muito forte aquele
instante, forte demais para uma menina, a mãe parada com a tesoura
no ar, tudo sem solução podendo desabar a qualquer pensamento, a
máquina avançando desgovernada sobre o vestido de seda brilhante
espalhando luz luz luz.
ÂNGELO, Ivan. A face horrível. São Paulo: Lazuli, 2017.

7. Qual a função dos adjetivos e das locuções adjetivas nesse trecho? Que efeito
de sentido promovem?
8. Os efeitos provocados pelos adjetivos e pelas locuções adjetivas provocam o
mesmo efeito no texto de Leonardo Fróes e no de Ivan Ângelo? Explique.
9. Compare os termos destacados.
I) A máquina de costura avançava decidida sobre o pano.
II) Admirava o jeito decidido da mãe ao cortar pano, não hesitava nunca, nem
errava.
• Em qual dos dois períodos ele não é adjetivo? Explique.

10. Releia este trecho.
A máquina de costura avançava decidida sobre o pano.
• A palavra DECIDIDA tem a mesma função desse período em
a) era uma pessoa decidida, resolvia tudo com muita facilidade.
b) ela corria decidida, rumo à realização de seus objetivos.
• Qual a classe gramatical que a palavra “decidida” representa nesse caso?

11. E neste trecho, qual a função da palavra “desgovernada”?
a máquina avançando desgovernada sobre o vestido de seda
brilhante espalhando luz luz luz.

#IrAlém

O vídeo indicado abaixo trata dos adjetivos e das locuções adjetivas, de uma
forma atrativa. Confira!
ADJETIVO - Banda SUJEITO SIMPLES (AO VIVO pra TV UOL)
https://www.youtube.com/watch?v=WzDGoLVAofQ

