
ATIVIDADES DE REESCRITA 

 

1.       (UGMG) Sem alterar o sentido do período, reescreva-o, eliminando as palavras em 

destaque e fazendo as adaptações necessárias. 

O que é indispensável é que se conheça o princípio que se adotou para que se avaliasse 

a experiência   que se realizou ontem, a fim de que se compreenda a atitude que tomou  o 

grupo que foi encarregado  do trabalho. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

2.       (Ceeteps-SP) Torne o texto abaixo mais enxuto, mais conciso: elimine palavras 

desnecessárias. 

              “A árvore, oca por dentro, era muito elevada, tinha vinte metros de altura total, do 

chão ao topo: estava, por esta razão, prestes a cai, daí o instante, para baixo.” 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

3- Reescreva o período abaixo fazendo as adequações que achar pertinentes. 

a)Muitos alunos confessaram que não haviam estudado a matéria que caiu na prova de 

Matemática que foi marcada para aquele dia pelo professor que a elaborou. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________ 

 

 b) Depois que surgiu a internet, a impressão que se tem é de que o mundo diminuiu de 

tamanho, não no sentido literal, apenas porque as distâncias parecem não existir mais. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________ 
 
 

 



LEIA ATENTAMENTE OS TEXTOS ABAIXO E ENUMERE-OS, DANDO-LHES UMA 
SEQUÊNCIA LÓGICA E OBSERVANDO A SEQUÊNCIA DA IDEIA, A COERÊNCIA E A 
CLAREZA DO TEXTO.  

Texto 1 

O PÃO NOSSO – Herbert de Souza 

Com a força de quem incomoda pela simplicidade de seus argumentos, o sociólogo 
mineiro desmonta qualquer desculpa para não encarar a fome no Brasil. Tratamos 
milhões de pobres como estrangeiros, como inimigos. 

(   ) No combate à fome há o germe da mudança do país. Começa por rejeitar o que era 
tido como inevitável. Todos podem e devem comer, trabalhar e obter uma renda digna, ter 
escola, saúde, saneamento básico, educação, acesso à cultura. Ninguém deve viver na 
miséria. Todos têm direito à vida digna, à cidadania. A sociedade existe para isso. Ou, 
então, ela simplesmente não presta para nada. O Estado só tem sentido se é um 
instrumento dessas garantias. A política, os partidos, as instituições, as leis só servem 
para isso. Fora disso, só existe a presença do passado no presente, projetando no futuro 
o fracasso de mais uma geração. 

(   ) Pode haver revolta, mas é impossível que o caminho da mudança no Brasil seja 
aberto com explosões sociais. A energia que pode ser usada agora para fazer um futuro 
diferente está, aparentemente, em outras fontes de transformação. Porque há mudança 
no Brasil. Ela não corre, mas anda. Não corre, mas ocorre. 

(   ) É nela que eu hoje acredito. E, por causa dela, encontro-me outra vez com a velha 
questão que me levou à militância política: o que fazer com a miséria? Aceitá-la a título 
provisório? Não dá: aquilo que produz miséria simplesmente não pode ser aceito. A 
condenação ética da miséria é um ponto de partida. Para mim, o que era a luta contra o 
capitalismo para atacar a miséria passou a ser a luta contra a miséria para conquistar a 
democracia. 

(   ) Quando eu era cristão e queria lutar contra a miséria, meu dia começava com um 
Padre-Nosso. Tinha fome de divindade. Hoje, ainda luto contra a miséria, mas meu dia 
começa com um Pão Nosso. Tenho fome de humanidade. 

(   ) É preciso começar pela miséria. Essa é a energia da mudança que move a Ação da 
Cidadania contra a Miséria e pela Vida, revelada na adesão de pessoas de todas as 
classes sociais, idades, tendências políticas e religiosas, parlamentares e prefeitos, 
empresas públicas e privadas, artistas e meios de comunicação e, sobretudo, na adesão 
de jovens à tarefa de recolher e distribuir alimentos. Essa juventude está descobrindo o 
gosto de romper o círculo de giz da solidão e abrir o espaço fecundo da solidariedade. 
Esse mesmo gosto que há quarenta anos se reservava à militância. 

(   ) Seus sinais estão, por exemplo, no melhoramento das cidades, no basta à corrupção 
e no movimento pela ética na política, na emergência de movimentos em favor da mulher, 
da criança ou da ecologia, no antirracismo. São antídotos contra a cultura autoritária que 
sempre ditou a receita do desastre social. Eles estão na confluência de duas tendências: 
parte da elite não quer viver no apartheid sul-africano; e cada vez mais pobres querem 
sua cota de cidadania. Essa maré vai empurrando a democracia da sociedade para o 
Estado, de baixo para cima, dos movimentos sociais para os partidos e instituições 
políticas. 



Texto 2 

O MEDO SOCIAL – Jurandir Freire Costa 

Estudioso dos efeitos que a violência urbana e a corrupção têm causado no imaginário do 
brasileiro, o psicanalista pernambucano alerta para as armadilhas do pânico, desmonta o 
mito de que "este país não presta" e aposta nos meios legais. 

(   ) O crime é, assim, relativizado em seu valor de infração. Os criminosos agem com 
consciências felizes. Não se julgam fora da lei ou da moral, pois conduzem-se de acordo 
com o que estipulam ser o preceito correto. A imoralidade da cultura da violência consiste 
justamente na disseminação de sistemas morais particularizados e irredutíveis a ideais 
comuns, condição prévia para que qualquer atitude criminosa possa ser justificada e 
legítima. 

 (    ) Ela segue regras próprias. Ao expor as pessoas a constantes ataques à sua 
integridade física e moral, a violência começa a gerar expectativas, a fornecer padrões de 
respostas. Episódios truculentos e situações-limite passam a ser imaginados e repetidos 
com o fim de caucionar a idéia de que só a força resolve conflitos. A violência torna-se um 
item obrigatório na visão de mundo que nos é transmitida. Cria a convicção tácita de que 
o crime e a brutalidade são inevitáveis. O problema, então, é entender como chegamos a 
esse ponto. [84] Como e por que estamos nos familiarizando com a violência, tornado-a 
nosso cotidiano. 

(   ) No Rio de Janeiro, uma senhora dirigia seu automóvel com o filho ao lado. De repente 
foi assaltada por um adolescente, que a roubou, ameaçando cortar a garganta do garoto. 
Dias depois, a mesma senhora reconhece o assaltante na rua. Acelera o carro, atropela-o 
e mata-o, com a aprovação dos que presenciaram a cena. Verídica ou não, a história é 
exemplar. Ilustra o que é a cultura da violência, a sua nova feição no Brasil. 

(   ) É preciso que a violência se torne corriqueira para que a lei deixe de ser concebida 
como o instrumento de escolha na aplicação da justiça. Sua proliferação indiscriminada 
mostra que as leis perderam o poder normativo e os meios legais de coerção, a força que 
deveriam ter. Nesse vácuo, indivíduos e grupos passam a arbitrar o que é justo ou injusto, 
segundo decisões privadas, dissociadas de princípios éticos válidos para todos.  

 

 

 

 

 

 

 


