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AULA 07 

 

Leia o texto abaixo para responder às questões de 01 

a 05. 

 

Texto I 

 

Sapo da Amazônia lança jato venenoso sobre seus 

inimigos 

 

“Não precisa se preocupar. Esse aí já ficou de 

manso com o tempo de cativeiro”, diz Carlos Jared, 

pesquisador do Instituto Butantan, segurando o sapo-

cururu amarronzado. O fotógrafo encarregado de 

clicar o bicho não parece lá muito convencido e 

prefere manter uma distância respeitosa. É até uma 

atitude prudente quando o sujeito fica sabendo que o 

sapo em questão é capaz de esguichar veneno – 

mirando, ainda por cima – a uma distância de cerca 

de 2 metros.  

Jared e seus colegas são os responsáveis por dar 

algum peso científico à lenda urbana (bem, está mais 

para lenda rural) de que cururus são capazes de 

acertar as fuças de um inimigo (caboclos inclusive) 

com jatos de veneno. 

No caso da maioria dos cururus, isso continua 

sendo mentira – é preciso que um predador morda a 

criatura para que o veneno, armazenado em 

glândulas atrás dos olhos, caia na boca do agressor, 

podendo até matá-lo. 

Mas o Rhaebo Gutatus, espécie com ampla 

distribuição na Amazônia e conhecida desde o século 

18, de fato é capaz da façanha. Jared e seus colegas 

suspeitam que se trate de uma defesa contra 

predadores que usam a visão, como mamíferos, aves 

– e, talvez, gente. 

Tudo indica que se trata da única espécie de 

sapo com esse mecanismo ativo de defesa, que 

dispara quando o bicho, normalmente discreto com 

sua coloração de folha seca, sente-se ameaçado. 

O responsável por documentar pela primeira vez 

o comportamento inusitado foi Migual Trefaut 

Rodrigues, herpetólogo (especialista em anfíbios e 

répteis) da USP. Ele viu os esguichos no Acre, mas 

exemplares da espécie dão o mesmo show nas matas 

do Tocantins. Antes de lançar os jatos, o bicho tenta 

intimidar o inimigo esticando as patas da frente, 

enchendo os pulmões de ar, abrindo e fechando a 

boca repetidas vezes, inclinando o corpo e mirando 

as glândulas na direção do agressor. 

É a pressão do ombro do batráquio contra a 

cabeça que acaba abrindo os plugues que tapam as 

glândulas. O veneno deflagra um processo 

inflamatório, mas não é letal. 

A pesquisa sobre o animal está na revista 

científica “Amphibia-Reptilia”. 

LOPES, José Ronaldo. Sapo da Amazônia lança jato venenoso 

sobre seus inimigos. Folha de São Paulo, São Paulo, 11 de março. 

2012. Ciência. 

 

 

1. Considerando as informações contidas nos 

parágrafos 2, 3 e 4, e a estrutura do texto, 

depreende-se que 

 

A. os três parágrafos apontam na mesma direção 

argumentativa. 

B. os três parágrafos apontam direções 

argumentativas diferentes. 

C. os parágrafos 2 e 4 apontam na mesma direção 

argumentativa e se opõem ao parágrafo 3. 

D. os parágrafos 3 e 4 apontam na mesma direção 

argumentativa e se opõem às ideias do 

parágrafo.  

 

 

2. As expressões destacadas no texto, “dar algum 

peso científico”, “suspeitam” e “tudo indica”, 

indicam que o autor tem 

 

A. descrédito em relação às conclusões da pesquisa 

relatada. 

B. forte dúvida acerca das conclusões dos 

pesquisadores citados. 

C. certa reserva em relação às conclusões da 

pesquisa que menciona. 

D. elevado grau de certeza e comprometimento em 

relação às ideias que menciona. 
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3. No trecho “no caso da maioria dos carurus, isso 

continua sendo mentira – é preciso que um 

predador morda a criatura para que o veneno, 

armazenado em glândulas atrás dos olhos, caia na 

boca do agressor”, o travessão (–) poderia ser 

substituído pelo seguinte conector, sem prejuízo 

de sentido: 

 

A. porque 

B. contudo 

C. portanto 

D. entretanto 

 

4. No período “O fotógrafo encarregado de clicar o 

bicho não parece lá muito convencido e prefere 

manter uma distância respeitosa”, o verbo em 

destaque é usado com o mesmo sentido de: 

 

A. Clicou a modelo para uma grande revista de 

moda. 

B. Clicou furiosamente o controle remoto para 

mudar de estação. 

C. Clicou duas vezes o botão direito do mouse, sem 

obter resultado. 

D. Clicou o teclado, sem perceber que o computador 

estava desligado. 

 

 

5. A afirmação “Tudo indica que se trata da única 

espécie de sapo com esse mecanismo ativo de 

defesa” encontra-se em oposição de sentido a: 

 

A. “...dispara quando o bicho, normalmente discreto 

com sua coloração de folha seca, sente-se 

ameaçado”. 

B. “...o sapo em questão é capaz de esguichar 

veneno – mirando, ainda por cima – a uma 

distância de cerca de 2 metros”. 

C. “É preciso que um predador morda a criatura para 

que o veneno, armazenado em glândulas atrás 

dos olhos, caia na boca do agressor, podendo até 

matá-lo”. 

D. “Antes de lançar os jatos, o bicho tenta intimidar o 

inimigo esticando as patas da frente, enchendo os 

pulmões de ar, abrindo e fechando a boca 

repetidas vezes”. 

 

Leia o texto para responder às questões 6 e 7. 

 

Texto II 

 

E se um asteroide...  

 

E se um asteroide fosse se chocar com a Terra, e 

não houvesse nada a fazer para evitar o nosso fim? 

Como nos comportaríamos?  

Nos convenceríamos, finalmente, de que somos 

uma única espécie frágil num planeta precário e 

viveríamos nossos últimos anos em fraternidade e 

paz, ou reverteríamos ao nosso cerne básico e 

calhorda, agora sem qualquer disfarce? Nos 

tribalizaríamos ainda mais ou descobriríamos nossa 

humanidade comum, e como eram ridículas as nossas 

diferenças?  

Como os cientistas nos diriam até o segundo 

exato do choque com o asteroide com alguns meses 

de antecedência, seríamos a primeira geração sobre a 

Terra a viver com a certeza universal e pré-medida do 

seu fim – e a última, claro. Muitas seitas através da 

história e até hoje estabeleceram a hora e o modo de 

o mundo acabar e se prepararam para o evento. Nós 

seríamos os primeiros com evidência científica do 

fim, em vez de crença, o que nos levaria a tratar a 

ciência como hoje muitos tratam as crenças. Pois só a 

desmoralização total da ciência, só chamar o sistema 

métrico de ocultismo e termodinâmica de feitiçaria, 

nos daria a esperança de que os cálculos estivessem 

errados e o asteroide, afinal, passaria longe.  

Se existissem foguetes salvadores e bases na Lua 

e em Marte esperando os sobreviventes, estaríamos 

diante de outra situação “Titanic”. Quem vai nos 

foguetes? (Nada de mulheres e crianças – intelectuais 

primeiro!) Tem que ser americano? Quanto custaria 

uma terceira classe? Aceitam cartão?  

Nós finalmente nos conheceríamos – e seria 

tarde.  

VERÍSSIMO, Luis Fernando. O melhor das comédias da vida 

privada. Rio de Janeiro: Objetiva, 2004. p. 265-266. (Adaptado). 
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6. O texto acima situa os fatos no terreno da 

conjectura, da suposição, usando para isso 

alguns mecanismos linguísticos.  

 

A. Indique dois desses mecanismos.  

B. Reescreva o primeiro parágrafo, fazendo as 

adequações necessárias para que se passe do 

campo da suposição para o da certeza.  

 

 

7. O autor faz uma comparação entre o modo 

como as pessoas tratam a crença e o modo 

como elas tratam a ciência, sugerindo que 

crença e ciência seriam tratadas de modo 

diferente, caso a situação hipotética por ele 

criada se realizasse. 

 

A. Como, segundo o autor, as crenças e a ciência 

são tratadas atualmente?  

B. Como ciência e crença seriam tratadas na 

situação hipotética criada pelo autor? 

 

 

Leia o poema abaixo e a seguir responda ao que se 

pede. 

 

Texto III 

 

Brisa  

 

Manuel Bandeira  

 

Vamos viver de brisa, Anarina.  

Deixarei aqui meus amigos, meus livros, minhas 

riquezas, minha vergonha.  

Deixarás aqui tua filha, tua avó, teu marido, teu 

amante.  

Aqui faz muito calor.  

No Nordeste faz calor também.  

Mas lá tem brisa:  

Vamos viver de brisa, Anarina. 

ESTRELA DA VIDA INTEIRA. 20. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 

1993. p. 191. 

 

8. Leia o poema com bastante atenção e responda: 

 

A. Com base na análise do poema, a quem o sujeito 

poético se dirige?  

B. Cite uma semelhança e uma diferença entre o 

lugar para o qual o sujeito poético deseja ir e o 

local onde ele está. 

 

Leia o texto abaixo e a seguir responda ao que se 

pede. 

 

Texto IV 

 

O fatal  

 

Manuel Bandeira 

  

Ditoso o vegetal, que é apenas sensitivo,  

Ou a pedra dura, esta ainda mais, porque não sente,  

Pois não há dor maior do que a dor de ser vivo,  

Nem mais fundo pesar que o da vida consciente.  

Ser, e não saber nada, e ser sem rumo certo,  

E o medo de ter sido, e um futuro terror...  

E a inquietação de imaginar a morte perto,  

E sofrer pela vida e a sombra, no temor  

Do que ignoramos e que apenas suspeitamos,  

E o túmulo a esperar com seus fúnebres ramos...  

Nem saber donde vimos... 

ESTRELA DA VIDA INTEIRA. 20. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 

1993. p. 383. 

 

9. Após a leitura atenta do poema acima, responda: 

 

A. No poema acima, o sujeito poético coloca em 

oposição grupos de seres. Quais são esses grupos? 

B. O sujeito poético aponta uma desvantagem de um 

grupo em relação aos outros. Qual é essa 

desvantagem? 


