
Leia os trechos abaixo e responda às questões propostas. 
 
“Da adolescência somos todos sobreviventes. Uns mais, outros menos Para a 
jornalista Eliane Brum, que é mãe, mais importante que o primeiro passo, a 
primeira palavra ou o primeiro dente, é o momento em que a sua cria descobre 
o vazio. “Saber aguentar e escutar a dor de um filho, sem tentar calar com coisas 
o que não pode ser calado com coisa alguma, é um ato profundo de amor”, 
escreveu ela em seu texto “A Dor dos Filhos”. Essa talvez seja uma das maiores 
tarefas para os pais e as mães de quem está na puberdade. A fase do 
“nem-criança-nem-adulto” marca o início de uma série de transformações 
avassaladoras. Não por acaso serve como pano de fundo para esses indivíduos 
em formação enfrentarem uma doença que, até pouco tempo atrás, parecia 
coisa só de gente grande: a depressão.” 
 
 

1. a) O que significa ser sobrevivente da adolescência e por que nem todos 
passam por essa fase da mesma forma? b) Se o repórter tivesse escrito 
“Na adolescência somos todos sobreviventes. Uns mais, outros menos” 
haveria mudança de sentido?  

2. No trecho “o momento em que a sua cria descobre o vazio” em que 
tempo e modo está o verbo? Qual relação o verbo estabelece entre o 
vazio e a adolescência?  

3. “Não por acaso serve como pano de fundo para esses indivíduos em 
formação enfrentarem uma doença…” Por que o primeiro verbo está no 
singular e o segundo no plural?  

 
“Questões sobre sexualidade, dificuldade em lidar com frustrações, bullying, 
além de pressão pela escolha da carreira e por um bom desempenho escolar 
estão na base de conflitos que podem funcionar como agravantes”, alerta a 
psicóloga Vera Ferrari Rego Barros, presidente do Departamento Científico de 
Saúde Mental da Sociedade de Pediatria de São Paulo (SPSP).” 
 
     4. Se a palavra “questões” fosse substituída por “questão” e “frustrações” por 
“frustração” o verbo estar ficaria no singular ou plural? Por quê? 
 
“Mais difícil do que notar a dor dos filhos é reconhecer que esse sentimento é 
tão limitante que exige, sim, um acompanhamento especializado. E esse 
momento é um divisor de águas: ora, se a depressão em adultos é tão 
devastadora, imagine entre a turma que está só no começo da vida.” 
  
       5. Em que modo está o verbo “Imagine”? O que ele expressa no contexto do 
tema abordado?  

 
“Muitas emoções: O adolescente tem dificuldade de reconhecer bem os 
próprios sentimentos. Gerenciá-los é mais complicado ainda.” 



 
      6. “O adolescente tem dificuldade de reconhecer bem os próprios 
sentimentos”. Substitua a preposição “de” por “para” e “com”. Houve mudança 
na estrutura sintática? E no  sentido?  
 
 

Suponhamos que algumas partes do texto fossem 
escritas da seguinte forma:  
 
É fundamental para que a criança e o 
adolescente aprenda a lidar com os 
sentimentos 
 
ou 
 
Muita das vezes, o adolescente até que quer 
pedir ajuda 
 
ou ainda 
 
Quando o jovem prefere ficar o tempo todo no 
próprio quarto do que sair e interagir com os 
amigos, é bom investigar. 
 
Seria difícil para você compreender o 
sentido das frases? Por que motivo o 
jornalista optou por usar o registro 

formal da língua na reportagem? 


