ENSINO MÉDIO – Lista de Exercícios – Produção de Texto – 3º ano – Profª Josiane

1- São comuns na imprensa manifestações de profissionais liberais transmitindo ao
grande público informações sobre questões técnicas de interesse social. O texto a seguir,
de autoria de um advogado, elabora uma distinção relevante para definir as
responsabilidades de uma certa categoria profissional, em caso de insucesso:
[...] Os processos judiciais contra médicos são complexos em razão da dificuldade de aferição da culpa
pelo dano sofrido. A responsabilidade civil dos médicos em ações de indenização é, em geral, de meios e
não de resultado. A obrigação de meios ocorre quando um profissional assume prestar um serviço ao
qual dedicará toda a sua atenção, cuidado e conhecimento através das regras consagradas pela prática
médica, sem se comprometer com a obtenção de um certo resultado. A obrigação de resultado é aquela
em que o profissional se compromete a realizar um certo fim, a alcançar um determinado resultado. As
exceções consagradas pela jurisprudência são a cirurgia estética embelezadora e a anestesia, atos
médicos tidos como obrigações de resultado. Desde que o ordenamento jurídico brasileiro, a doutrina e
a jurisprudência consagraram a necessidade da prova de culpa para aquele que pretenda uma
indenização por ato ilícito de outrem, a prova desta mesma culpa, no caso dos médicos, tendo obrigação
geral de meios, reside na comprovação de que o profissional agiu com falta de cuidado ou deixou de
aplicar a prática dos recursos usuais da ciência médica aplicáveis ao caso concreto. (Rafael Maines,
“Responsabilidade”. DiárioCatarinense, 25/8/2001.)


a) Diga, sucintamente, qual é a distinção apresentada no texto, e como ela afeta a
categoria profissional em questão.
b) Imagine que você mandou consertar um equipamento qualquer, mas o conserto não
foi bem sucedido. Formule uma breve reclamação, partindo do princípio de que a firma
responsável pelo conserto tinha obrigação de meios, não de resultado.
c) Nos dicionários, as palavras aparecem, em geral, associadas a vários sentidos. Para
consagrar, o dicionário Houaiss anota, entre outros, os seguintes:
“1. Investir(-se) de caráter ou funções sagradas, dedicando(-se), por meio de um rito, a
uma ou mais de uma divindade; sagrar. 2. Entre os católicos e em certas seitas
protestantes, operar a transubstanciação pelo rito da eucaristia. 3. Oferecer(-se) a
Deus, a um santo, etc. por meio de voto ou promessa. [...] 6. Aclamar, eleger,
promover, elevar. 7. Reconhecer como legítimo; acolher, sancionar. 8. Jurar pela
hóstia consagrada”.
Supondo que você tenha dúvidas sobre o sentido de “consagradas” (“exceções
consagradas”) e “consagraram” (“a doutrina e a jurisprudência consagraram”), em qual
das definições se apoiaria para aproximar-se da acepção que essas palavras têm no
texto?
2 – Leia o texto abaixo:
Como se comportar no cinema (A arte de namorar)
(Vinicius de Moraes)

Poucas atividades humanas são mais agradáveis que o ato de namorar, e é sobre
a arte de praticá-lo dentro dos cinemas que queremos fazer esta crônica. Porque
constitui uma arte fazê-lo bem no interior de recintos cobertos, mormente quando se
dispõe da vantagem de ambiente escuro propício. A tendência geral do homem é abusar
das facilidades que lhe são dadas, e nada mais errado; pois a verdade é que namorando
em público, além dos limites, perturba ele aos seus circunstantes, podendo atrair sobre
si a curiosidade, a inveja e mesmo a ira daqueles que vão ao cinema sozinhos e pagam
pelo direito de assistir ao filme em paz de espírito. Ora, o namoro é sabidamente uma
atividade que se executa melhor a coberto da curiosidade alheia. Se todos os
freqüentadores dos cinemas fossem casais de namorados, o problema não existiria, nem
esta crônica, pois a discrição de todos com relação a todos estaria na proporção direta da
entrega de cada um ao seu namoro específico. [...] De modo que, uma das coisas que os
namorados não deveriam fazer é se enlaçar por sobre o ombro e juntar as cabeças. Isso
atrapalha demais o campo visual dos que estão à retaguarda. [...]
Cochichar, então, é uma grande falta de educação entre namorados no cinema.
Nada perturba mais que o cochicho constante e, embora eu saiba que isso é pedir muito
dos namorados, é necessário que se contenham nesse ponto, porque afinal de contas
aquilo não é casa deles. Um homem pode fazer milhões de coisas – massagem no braço
da namorada, cosquinha no seu joelho, festinha no rostinho delazinha; enfim, a grande
maioria do trabalho de “mudanças” em automóveis não hidramáticos – sem se fazer
notar e, conseqüentemente, perturbar aos outros a fruição do filme na tela. Porque uma
coisa é certa: entre o namoro na tela – e pode ser até Clark Gable versus Ava Gardner –
e o namoro no cinema, este é que é o real e positivo, o perturbador, o autêntico.
a) O texto de Vinicius de Moraes, sobre a “arte de namorar” no cinema, levanta uma
hipótese que anularia a existência da crônica. Transcreva exclusivamente o trecho
que traduz a referida hipótese.
b) “Porque constitui uma arte fazê-lo bem no interior de recintos cobertos, mormente
quando se dispõe da vantagem de ambiente escuro propício.”
Substitua o vocábulo em destaque – pouco usual na língua falada – por outro
que preserve o sentido do termo e a estrutura da frase.
3 – Leia o texto abaixo:
Desde sempre
(Vinicius de Moraes)
Na minha frente, no cinema escuro e silencioso
Eu vejo as imagens musicalmente rítmicas
Narrando a beleza suave de um drama de amor.
Atrás de mim, no cinema escuro e silencioso
Ouço vozes surdas, viciadas
Vivendo a miséria de uma comédia de carne.
Cada beijo longo e casto do drama
Corresponde a cada beijo ruidoso e sensual da comédia
Minha alma recolhe a carícia de um
E a minha carne a brutalidade do outro.
Eu me angustio.

Desespera-me não me perder da comédia ridícula e falsa
Para me integrar definitivamente no drama.
Sinto a minha carne curiosa prendendo-me às palavras implorantes
Que ambos se trocam na agitação do sexo
Tento fugir para a imagem pura e melodiosa
Mas ouço terrivelmente tudo
Sem poder tapar os ouvidos.
Num impulso fujo, vou para longe do casal impudico
Para somente poder ver a imagem.
Mas é tarde. Olho o drama sem mais penetrar-lhe a beleza
Minha imaginação cria o fim da comédia que é sempre o mesmo fim
E me penetra a alma uma tristeza infinita
Como se para mim tudo tivesse morrido.
Descreva o conflito que se estabelece no poema com base em elementos
extraídos do texto.
4 – Leia o texto abaixo:
Flagra
(Rita Lee & Roberto de Carvalho)
No escurinho do cinema
Chupando drops de aniz
Longe de qualquer problema
Perto de um final feliz
Se a Deborah Kerr que o Gregory Peck
Não vou bancar o santinho
Minha garota é Mae West
Eu sou o Sheik Valentino
Mas de repente o filme pifou
E a turma toda logo vaiou
Acenderam as luzes, cruzes!
Que flagra!
Que flagra!
Que flagra!
No texto acima, a pronúncia dos nomes de atores célebres do cinema americano no 5º
verso leva a um criativo efeito cômico.
a) Explique esse efeito, valendo-se de elementos fônicos e morfossintáticos.

b) Identifique, no plano vocabular, a relação semântica entre o 5º e o 6º versos.

