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LÍNGUA PORTUGUESA

I. O advérbio já, indicativo de tempo, atribui à frase o sentido de
mudança.
II. Entende-se pela frase da charge que a população de idosos atingiu
um patamar inédito no país.
III. Observando a imagem, tem-se que a fila de velhinhos esperando
um lugar no banco sugere o aumento de idosos no país.
Está correto o que se afirma em
a) I apenas.
b) II apenas.
c) I e II apenas.
d) II e III apenas.
e) I, II e III.

QUESTÃO 01
Leia o trecho do poema de Ruth do Carmo, extraído do livro Sobre
Vida.
Tio
Meu tio está velho
e não entende
o que se fala
(ouve menos)
mas está aqui,
ali, sentadinho,
sem camisa,
magro,
os pelos do peito
esbranquiçados.
O meu velho tio olha ao redor,
às vezes trocamos ideias
(tentamos).
É correto afirmar que o eu lírico
a) apresenta o tio como um peso à rotina familiar, o que se pode
comprovar com os versos Meu tio está velho / e não entende o que se
fala / (ouve menos).
b) se reporta à fragilidade do tio e demonstra afeição por ele, o que se
comprova com os versos mas está aqui, / ali, sentadinho.
c) se distanciou deliberadamente do tio, o que se comprova com os
versos às vezes trocamos ideias / (tentamos).
d) tem o tio como uma pessoa atenciosa e cautelosa, o que pode ser
comprovado com o verso O meu velho tio olha ao redor.
e) sente que o tio tem pouco interesse pelas pessoas, o que se
comprova com os versos e não entende / o que se fala.

Resolução
Alternativa E
I. Correta. O uso do advérbio já indica no contexto algo que acontece
a partir do momento da enunciação, portanto, com relação ao passado
ocorreu alguma mudança.
II. Correta. Um dos efeitos de sentidos possíveis da frase é entender
que tal fato seja inédito no país. No entanto deve-se ressalvar que
esta é apenas uma das possibilidades de interpretação em
decorrência do uso do advérbio já, pois faltam elementos linguísticos
que comprovem que tal fato seja inédito.
III. Correta. Os elementos não-verbais da charge apresentam a
situação corriqueira de idosos sentados em bancos de praça de modo
pouco habitual, indicando que são tantos os velhinhos no país, que as
filas (que representam a grande quantidade de idosos se formam
inclusive nestas ocasiões banais.
Obs.: Assim como observado no item II, não se pode afirmar pelos
elementos da frase em questão que tal fato seja obrigatoriamente
inédito. Pelo uso da língua, este é um dos efeitos de sentidos
produzidos pelo enunciado. Esta questão só poderia ser respondida
plenamente por meio de eliminação das alternativas apresentadas.

Resolução
Alternativa B
a) Incorreta. Embora o trecho destacado (Meu tio está velho / e não
entende o que se fala / (ouve menos)) indique uma condição
desconfortável para o tio, e que implica alguma dificuldade para a
família, o verso seguinte inicia-se com a conjunção adversativa mas
(mas está aqui) e o verso posterior traz o diminutivo sentadinho, de
forte conotação afetiva.
b) Correta. A descrição do tio, de fato, denota sua fragilidade (velho;
não entende o que se fala etc.). Além disso, alguns trechos do poema
confirmam o carinho como os mencionados na explicação para o item
a e também os versos 11 a 13: o meu velho tio e às vezes trocamos
ideias (tentamos)
c) Incorreta. Trata-se de um texto tipicamente lírico, no qual, a partir
de uma perspectiva em 1ª pessoa, o eu-poemático discorre sobre seu
modo de ver a realidade e o modo como se sente em relação a ela.
Ressalte-se a recorrência dos pronomes de 1ª pessoa (versos 1 e 11)
e o uso da 1ª pessoa do plural que indica uma união entre o eupoemático e o tio.
d) Incorreta. Como se depreende da leitura dos versos 1 a 4: a
extrema velhice do tio dificulta sua interação com o mundo. Além
disso, conforme o verso 13, muitas vezes há dificuldade para
estabelecer comunicação (a troca de ideias) com o tio.
e) Incorreta. Não se trata de pouco interesse. Mas, sim de dificuldade
decorrente da idade avançada (versos 2 a 4). Na verdade, o sentido
de não entende o que se fala se refere à provável surdez e perdas
temporárias de consciência.

TEXTO
INSTRUÇÃO: Leia o texto, para responder às questões de números
03 a 06.
É fácil errar quando uma empresa ou seus dirigentes não têm clareza
sobre o que de fato significam as bonitas palavras que estão em suas
missões e valores ou em seus relatórios e peças de marketing.
Infelizmente, não passa um dia sem vermos claros sintomas de
confusão. O que dizer de uma empresa que mal começou a praticar
coleta seletiva e já sai por aí se intitulando “sustentável”? Ou da que
anuncia sua “responsabilidade social” divulgando em caros anúncios
os trocados que doou a uma creche ou campanha de solidariedade?
Na melhor das hipóteses, elas não entenderam o significado desses
conceitos. Ou, se formos um pouco mais críticos, diremos tratar-se de
oportunismo irresponsável, que não só prejudica a imagem da
empresa mas – principalmente – mina a credibilidade de algo muito
sério e importante. Banaliza conceitos vitais para a humanidade,
reduzindo-os a expressões efêmeras, vazias.
(Guia Exame – Sustentabilidade, outubro de 2008.)

QUESTÃO 03
O texto faz uma crítica ao
a) uso inexpressivo de expressões efêmeras e vazias, o que coíbe a
prática do oportunismo irresponsável.
b) trabalho social das empresas, que priorizam ações sociais sem
utilizarem um marketing adequado.
c) discurso irresponsável das empresas que, na verdade, destoa das
práticas daqueles que o proferem.
d) excesso de discursos sobre sustentabilidade e responsabilidade em
empresas engajadas em assuntos de natureza social.
e) uso indiscriminado do marketing na divulgação da responsabilidade
social das empresas.

QUESTÃO 02
Considere a charge e as afirmações.

Resolução
Alternativa C
a) Incorreta. O uso de expressões efêmeras e vazias não é
inexpressivo, mas sim banal, ou seja, aparecem com tanta veemência
em tais discursos que motiva a produção do texto base da questão.
b) Incorreta. A crítica do texto não é ao trabalho social das empresas,
mas sim às suas campanhas de marketing, que superestimam tais
projetos em suas divulgações.
c) Correta. A crítica é ao discurso das empresas em suas campanhas
de marketing, que são contraditórios com suas práticas. Tais discursos
apresentam uma empresa que “mal começou a praticar a coleta
seletiva” como “sustentável”, banalizando assim o termo.
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d) Incorreta. O texto não afirma que se trata de empresas já
engajadas em assuntos de natureza social, mas sim que empresas,
que não têm projetos efetivos ou consolidados de tal natureza, são
irresponsáveis na sua divulgação.
e) Incorreta. A crítica não é ao uso indiscriminado do marketing, mas
sim aos argumentos construídos por marqueteiros que constroem uma
imagem da empresa não condizente com a realidade prática das
mesmas.

QUESTÃO 06
Nas duas ocorrências, as aspas indicam que as expressões
incorporadas ao texto
a) não pertencem ao autor.
b) são coloquialismos.
c) estão livres de ambiguidade.
d) não são de uso corrente.
e) constituem neologismos.
Resolução
Alternativa A
a) Correta. O uso das aspas indica que as expressões do texto
pertencem aos discursos das campanhas de marketing das mesmas,
portanto, o efeito do uso deste recurso serve para expressar o
distanciamento do autor do texto com a banalização de tais termos.
b) Incorreta. “Sustentabilidade” e “responsabilidade social” são
jargões ligados a discursos de ambientalistas e ongueiros, ou do
campo científico que aborda as questões de meio ambiente ou de
atuação social do setor privado. Não se trata de expressões
coloquiais.
c) Incorreta. Aspas podem ser utilizadas para marcar a literalidade de
um termo. No entanto, as expressões em questão não carecem de tal
recurso, por possuírem sentido estável e como o próprio texto afirma,
até mesmo pelos seus usos banais, esvaziadas de sentido.
d) Incorreta. Aspas também podem arcar expressões pouco usuais,
mas tal alternativa é contraditaria com o sentido do texto que as
apresenta de modo banal.
e) Incorreta. Sustentável e responsabilidade social não são
neologismos, são palavras tradicionais do léxico do português
brasileiro.

QUESTÃO 04
Considerando o ponto de vista do autor, a frase – O que dizer de uma
empresa que mal começou a praticar coleta seletiva e já sai por aí se
intitulando “sustentável”? – deixa evidente que uma empresa
a) pode prescindir do real sentido do termo “sustentável”.
b) já é sustentável, quando começa a fazer coleta seletiva.
c) deve fazer seu marketing desatrelado de sua prática.
d) deve consolidar suas práticas antes de defini-las.
e) começa mal, caso se dedique à coleta seletiva.
Resolução
Alternativa D
a) Incorreta. Prescindir significa dispensar/ignorar/desconsiderar. No
contexto, o autor defende basicamente o contrário disso, ou seja, o
autor defende a ideia de que uma empresa deveria considerar (e
honrar) o real sentido do termo sustentável.
b) Incorreta. Na verdade, no contexto, a frase começa a fazer coleta
seletiva ironiza as medidas tomadas pelas empresas (consideradas
muito incipientes e insatisfatórias pelo autor do texto).
c) Incorreta. O autor na realidade critica a postura de empresas que
alardeiam responsabilidade social mas gastam cifras que não
condizem com o discurso. No texto, tal discrepância entre discurso e
prática fica mais evidenciado pelo contraste entre divulgando em caros
anúncios e os trocados que doou a uma creche.
d) Correta. Por se tratar de um texto que critica, sobretudo, a
discrepância entre discurso (divulgação) e prática (modo de atuação,
produção, distribuição etc.), de fato, o autor chama a atenção para a
necessidade de se consolidar uma prática, antes de transformá-la em
um discurso padronizado por um modismo (portanto, vazio).
e) Incorreta. No contexto, o autor não mira a coleta seletiva como alvo
de sua crítica. Mas, sim o apego excessivo de algumas empresas à
coleta seletiva como mero recurso simplista e isolado, usado mais
como um pretexto para discursos propagandísticos condicionados a
um modismo do que como uma prática efetivamente indicativa de uma
nova mentalidade.

QUESTÃO 07
Considere o texto.

QUESTÃO 05
No contexto, as palavras mina e efêmeras assumem, respectivamente,
o sentido de
a) abala e passageiras.
b) reduz e mensuráveis.
c) altera e transitórias.
d) atenua e perenes.
e) reforça e duradouras.

Conforme as informações apresentadas, um título adequado ao texto
é:
a) Cai a prática de sexo casual.
b) Mais idade, mais sexo consciente.
c) Mulheres se protegem mais no sexo.
d) Muito sexo, pouca proteção.
e) Sexo em tempos de internet.
Resolução
Alternativa D
a) Incorreta. Seria um título incoerente com os dados apresentados
no segundo item da tabela, que indica que a prática de sexo casual
aumentou 132% em relação ao ano anterior.
b) Incorreta. Apenas no último item são comparadas as atitudes de
jovens e adultos. No entanto, nenhuma conclusão com relação a maior
ou menor responsabilidade pode ser extraída das informações:
apenas que a quantidade de pessoas mais velhas que praticam sexo
com pessoas conhecidas no espaço virtual é a metade da quantidade
de jovens. Essa informação não implica necessariamente em mais
responsabilidade.
c) Incorreta. Enquanto 57% de homens não se protegem (utilizam
preservativos) em relações sexuais, a porcentagem de mulheres é de
75% nestes casos. Logo mulheres se protegem menos.
d) Correta. Em todos os itens se evidencia uma falta de cuidado e
prudência com relação à proteção na hora do sexo. Enquanto as
práticas sexuais aumentam, os índices de proteção diminuem,
segundo os dados do texto.
e) Incorreta. Apenas um dos itens, o quarto, discorre sobre a questão
das relações afetivas relacionando-as a Internet. Assim, tal título
reduziria as informações contidas no texto.

Resolução
Alternativa A
a) Correta. De fato, o par de palavras proposto no item a é o único
que substitui adequadamente as duas palavras: abala significa
desestabilizar, agitar de modo ameaçador desde as bases, o que
condiz com o significado de mina, no contexto em que foi empregado:
minar a credibilidade (desestabilizar, enfraquecendo as estruturas). Já
passageiras sugere, entre outras coisas, aquilo que passa. Tal sentido
é perfeitamente cambiável (sinonímico) com o da palavra efêmeras.
b) Incorreta. Embora se possa considerar que reduz é um sinônimo
adequado para mina, não se pode admitir que mensuráveis (aquilo
que é passível de se medir) seja um sinônimo adequado para
efêmeras (de duração breve ou ínfima; fugaz)
c) Incorreta. Embora se possa aceitar que transitória (aquilo que se
desloca e/ou dura pouco) tenha grande proximidade de sentido com
efêmeras, não há tal proximidade de sentido entre mina e altera (que
se modifica).
d) Incorreta. Embora a palavra atenua tenha certa semelhança de
sentido com minar, esta apresenta certa conotação negativa (sugestão
de desgaste; prejuízo) que aquela não possui. Além disso, perene
(duradouro e vida longa ou eterno) é o contrário de efêmeras.
e) incorreta. Neste caso, ambas palavras se relacionam,
respectivamente, por oposição às palavras propostas no enunciado.
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TEXTO
INSTRUÇÃO: As questões de números 08 a 12 baseiam-se no trecho
de A Cidade e as Serras, de Eça de Queirós.

b) aguçaria a intelectualidade, ampliando a relação do homem com o
saber.
c) daria espaço para o real sentido de viver e de tornar-se uma pessoa
feliz.
d) equilibraria a relação do homem com o saber, permitindo- lhe ser
pleno e feliz.
e) impediria a felicidade do homem, sem, contudo, influenciar a prática
intelectual.
Resolução
Alternativa E
Na ‘equação’ proposta por Jorge Calande: suma ciência x suma
potência = suma felicidade.
Da leitura atenta do trecho, depreende-se que: todas as noções
adquiridas desde Aristóteles ‘robustecem’ a força pensante. Donde se
conclui que a força pensante se relaciona a suma ciência. No trecho
seguinte se lê: multiplicando a potência corporal dos seus órgãos com
todos os mecanismos inventados desde Teramenes (...) se torna um
magnífico Adão quase onipotente (que significa o que pode tudo grifo nosso) (...) e apto portanto a recolher dentro de uma sociedade e
nos limites do progresso (...) todos os gozos e todos os proventos que
resultam de saber e de poder. De tal trecho depreendemos que o
termo progresso mantém estreita relação com potência corporal
intensificada pelos mecanismos inventados desde Teramenes.
Portanto, retornando a frase proposta no enunciado, uma vida
apartada do progresso, percebemos que a alternativa a não a
completa de modo coerente: apartada do progresso (entenda-se sem
progresso) tornaria o fator suma potência nulo. E isso tornaria a
‘equação’ igual a zero (ou seja, anularia o termo da equação suma
felicidade), sem, no entanto, afetar o fator suma ciência.
Pelo que foi acima exposto, a alternativa E parece-nos a única
adequada, na medida em que apresenta uma análise coerente com a
‘equação’ proposta por Jorge Calande. Vejamos:
Suma ciência x suma potência = suma felicidade
Se suma potência = 0, então suma ciência x 0 = 0
Portanto,
Suma ciência mantém-se inalterada
Suma potência = 0
Suma felicidade = 0

Jacinto e eu, José Fernandes, ambos nos encontramos e
acamaradamos em Paris, nas escolas do Bairro Latino – para onde
me mandara meu bom tio Afonso Fernandes Lorena de Noronha e
Sande, quando aqueles malvados me riscaram da universidade por eu
ter esborrachado, numa tarde de procissão, na Sofia, a cara sórdida
do Dr. Pais Pita.
Ora nesse tempo Jacinto concebera uma ideia... Este
príncipe concebera a ideia de que o homem só é “superiormente feliz
quando é superiormente civilizado”. E por homem civilizado o meu
camarada entendia aquele que, robustecendo a sua força pensante
com todas as noções adquiridas desde Aristóteles, e multiplicando a
potência corporal dos seus órgãos com todos os mecanismos
inventados desde Teramenes, criador da roda, se torna um magnífico
Adão quase onipotente, quase onisciente, e apto portanto a recolher
dentro de uma sociedade e nos limites do progresso (tal como ele se
comportava em 1875) todos os gozos e todos os proventos que
resultam de saber e de poder... Pelo menos assim Jacinto formulava
copiosamente a sua ideia, quando conversávamos de fins e destinos
humanos, sorvendo bocks poeirentos, sob o toldo das cervejarias
filosóficas, no Boulevard Saint-Michel.
Este conceito de Jacinto impressionara os nossos
camaradas de cenáculo, que tendo surgido para a vida intelectual, de
1866 a 1875, entre a Batalha de Sadowa e a Batalha de Sedan e
ouvindo constantemente desde então, aos técnicos e aos filósofos,
que fora a espingarda de agulha que vencera em Sadowa e fora o
mestre-de-escola quem vencera em Sedan, estavam largamente
preparados a acreditar que a felicidade dos indivíduos, como a das
nações, se realiza pelo ilimitado desenvolvimento da mecânica e da
erudição. Um desses moços mesmo, o nosso inventivo Jorge Calande,
reduzira a teoria de Jacinto, para lhe facilitar a circulação e lhe
condensar o brilho, a uma forma algébrica:
suma ciência
X
= suma felicidade
suma potência

QUESTÃO 10
Considere as afirmações.

QUESTÃO 08
Conforme o pensamento de Jacinto, que ganhou a forma algébrica
desenvolvida por Jorge Calande, a concepção de um homem
superiormente feliz envolve
a) a dissimulação da força e da sabedoria.
b) a busca pela simplicidade.
c) o conhecimento e o progresso científico.
d) a dissociação entre progresso e filosofia.
e) o distanciamento dos preceitos filosóficos.
Resolução
Alternativa C
a) Incorreta. Afinal, dissimulação significa fingir, ocultar, omitir,
simular. Na ‘equação’ proposta por Jorge Calande, a repetição do
termo suma (que significa expresso em sua máxima potência,
portanto, explícita) é bastante contrária a tal significação, baseada
principalmente em alguma forma de ocultação.
b) Incorreta. Pelo que foi exposto acima, percebe-se que a busca pela
máxima expressão de conhecimento (ciência) e de poder (potência)
não se articula coerentemente a uma busca por simplicidade.
c) Correta. De fato, tal opção apresenta uma paráfrase razoável para
os ‘fatores’ (ciência e potência) da ‘equação’ proposta por Jorge
Calande: ciência – conhecimento; potência progresso científico.
d) Incorreta. Depreende-se da leitura do trecho (bem como da obra
como um todo) que, para Jacinto, não há dissociação ou ruptura entre
progresso e filosofia, mas uma continuidade e complementaridade.
e) Incorreta. Pelo que foi exposto no item anterior, e que pode ser
depreendido de uma atenta leitura do trecho e confirmado na própria
‘equação’ proposta por Jorge Calande: Jacinto costumava teorizar que
o homem só poderia ser superiormente feliz se usufruísse das
condições dadas pela suma ciência e pela suma potência. Portanto,
sem se distanciar de preceitos filosóficos (identificados por Jacinto
como afins aos preceitos positivistas e civilizatórios).

I. O Realismo surge num momento de grande efervescência do
cientificismo. No texto, isso se comprova pelas referências à vida
intelectual e ao desenvolvimento da sociedade do século XIX.
II. Um personagem como Fabiano, de Vidas Secas, conforme descrito
no trecho – Vermelho, queimado, tinha os olhos azuis, a barba e os
cabelos ruivos; mas como vivia em terra alheia, cuidava de animais
alheios, descobria-se, encolhia-se na presença dos brancos e julgavase cabra. – seria infeliz na ótica de Jacinto, apresentada no texto.
III. Ora, como tudo cansa, esta monotonia acabou por exaurir-me
também. Quis variar, e lembrou-me escrever um livro. Jurisprudência,
filosofia e política acudiram-me, mas não me acudiram as forças
necessárias. Essas palavras de Dom Casmurro, na obra homônima de
Machado de Assis, assinalam uma personagem preocupada com o
desenvolvimento da erudição, candidata à felicidade postulada por
Jacinto.
Está correto o que se afirma em
a) I apenas.
b) II apenas.
c) I e II apenas.
d) II e III apenas.
e) I, II e III.
Resolução
Alternativa E
I – Correta. De fato, o trecho e o romance de que fora extraído
expressa a efervescência do cientificismo que dominou a mentalidade
européia em fins do século XIX. Conforme se verifica em frases como
essa:
(...) estavam largamente preparados a acreditar que a felicidade dos
indivíduos, como a das nações, se realiza pelo ilimitado
desenvolvimento da mecânica e da erudição.
II – Correta. Sobretudo pela enumeração expressiva da precária
condição sócio-econômica de Fabiano e seu auto-julgamento (julgavase cabra). Tais aspectos apresentam Fabiano como um ser cuja vida é
a perfeita negação de felicidade descrita na ‘equação’ de Jorge
Calande. Esta equação descreve noções positivitas (ligadas ao
processo civilizatório) segundo as quais, o homem só alcança a

QUESTÃO 09
Se a civilização era enaltecida por Jacinto, era de se esperar que, para
ele, a vida apartada do progresso
a) ficaria consideravelmente limitada, reduzindo-se a prática
intelectual.
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felicidade quando se torna (pela ciência) capaz de compreender a
natureza e assenhorear-se de seu destino.
III – Correta. De fato, a enumeração jurisprudência, filosofia e política
acudiram-me pode ser interpretada como indicativa de certa
preocupação com o desenvolvimento da erudição. No entanto, cumpre
mencionar que isso não se confirma quando da leitura integral da
obra, que nos mostra um personagem mais preocupado com lembrar,
argumentar e dissimular do que com instruir-se ou buscar erudição.
Vale ressaltar que o narrador praticamente não dedica atenção à parte
condizente com sua formação intelectual. Diz que foi seminarista por
um curto período de tempo e que depois se formou advogado. E mais
nada.
De qualquer modo, por fazer parte de uma prova que não indicou lista
de leitura obrigatória prévia, a questão deve ser entendida e resolvida
como uma questão de interpretação de texto. Logo, vale o que se
depreende do trecho indicado.

Pelas considerações de Zé Fernandes apresentadas no trecho, é
correto afirmar que Jacinto
a) assumiu um estilo de vida que diverge daquele concebido em Paris.
Malgrado algum senão de Zé Fernandes, o amigo via com bons olhos
esse novo Jacinto.
b) formou uma família e se transformou, sem, contudo, abandonar
seus preceitos filosóficos tão bem estruturados em Paris, ainda na
companhia de Zé Fernandes.
c) teve seu entusiasmo pela modernidade retirada pela família, razão
pela qual sofre, o que faz com que Zé Fernandes se lamente pela
situação degradante do antigo amigo.
d) resolveu dedicar-se à vida junto à natureza, o que, conforme deixa
claro Zé Fernandes, não entra em choque com os ideais intelectuais
que os jovens conceberam em Paris.
e) optou por formar uma família longe da cidade e da modernidade.
Fica evidente que Zé Fernandes condena com veemência essa opção,
que afasta a ambos da intelectualidade.
Resolução
Alternativa A
a) Correta. A mudança de estilo de vida pode ser verificada na frase:
entre roseiras que rebentam, e vinhas que se vindimam e ele agora,
bom sabedor das coisas da lavoura, percorria comigo a quinta, em
sólidas palestras agrícolas.
b) Incorreta. Afinal, conforme se depreende da leitura há uma palavra
que indica o Jacinto da 2ª parte da narrativa (ou seja, nas Serras, em
Portugal): ele agora bom sabedor das coisas da natureza e uma frase
que se refere ao Jacinto da 1ª parte da narrativa (em Paris): esse
outro Jacinto que colhia uma teoria em cada ramo de árvore. Ou seja,
os preceitos foram abandonados, de modo, que surgiu um novo
Jacinto, renovado pelos ares das serras, em Tormes.
c) Incorreta. Na verdade, a monotonia de que trata o texto se refere à
perfeição da beleza moral, ou seja, Jacinto é tão feliz com a família
que se sente inerte.
d) Incorreta. A fala de Zé Fernandes deixa clara a transformação pela
qual passa Jacinto, que implicou abandono de vários preceitos (e
preconceitos) proferidos na juventude.
e) Incorreta. O uso de: diminutivos; de termos de conotação positiva
como: beleza, perfeição, amizade; bem como o termo quase na última
frase do fragmento deixam claro o posicionamento de Zé Fernandes
em relação à transformação pela qual passara Jacinto: altamente
favorável.

QUESTÃO 11
Leia os versos de Álvaro de Campos, heterônimo de Fernando
Pessoa.
Eia comboios, eia pontes, eia hoteis à hora do jantar
Eia aparelhos de todas as espécies, férreos, brutos, mínimos,
Instrumentos de precisão, aparelhos de triturar, de cavar.
Engenhos, brocas, máquinas rotativas!
Eia! eia! eia!
A leitura dos versos, comparativamente ao texto de Eça de Queirós,
permite afirmar que
a) traduzem a nova ordem social, rechaçando as modificações
advindas do cientificismo, atitude contrária à dos camaradas de
Jacinto, que se deslumbravam com a modernidade.
b) apresentam a modernidade numa ótica positivista, fundamentada
na observação e experimentação da realidade, o que contraria a visão
romântica dos camaradas de Jacinto.
c) expressam, com certa reserva, os adventos da nova ordem social e
tecnológica, ficando implícita a ideia dos camaradas de Jacinto, que
eram pouco afeitos ao cientificismo.
d) fazem uma apologia da modernidade, de forma semelhante ao
entusiasmo dos camaradas de Jacinto, deslumbrados com a nova
ordem da vida urbana, social e tecnológica.
e) trazem uma visão apaixonada da realidade, portanto, subjetiva e
desprovida da observação e experimentação, atitude comum também
aos camaradas de Jacinto.
Resolução
Alternativa D
a) Incorreta. Pois, os versos não rechaçam as mudanças advindas do
cientificismo. Muito ao contrário, exaltam-nas. Confirmam isso: as
interjeições; as exclamações ao fim do fragmento; bem como os
adjetivos e locuções: mínimos, de precisão, de triturar, rotativas.
b) Incorreta. Pois, tanto os versos do futurista Álvaro de Campos,
quanto a visão dos camaradas de Jacinto apresentam certa
idealização que pode ser relacionada ao Romantismo, quanto um
entusiasmo com a ciência, claramente expressivos do positivismo.
c) Incorreta. Pois, tanto os versos (de Campos) quanto (as conversas
entre Jacinto e os amigos) são pautados por um entusiasmo excessivo
e não com certa reserva como indica esta alternativa.
d) Correta. De fato, os versos elogiam a modernidade (fazem apologia
dela) de modo entusiástico.
e) Incorreta. Pois, nos versos a paixão está justamente alicerçada na
observação e na experimentação da realidade.

QUESTÃO 13
Leia a tira.

A tira dialoga com um poema de Carlos Drummond de Andrade, no
qual a imagem do anjo torto está relacionada
a) à aceitação dos desígnios divinos como verdadeiramente legítimos
e importantes para a vida do poeta.
b) ao modo de o poeta ver e viver sua vida próximo ao senso comum,
incorporando as regras da sociedade.
c) a uma concepção de vida e, por extensão, de arte, que se pretende
livre das convenções sociais.
d) a uma visão crítica da arte que, a exemplo dos preceitos
parnasianos, deve buscar a excelência da forma.
e) a um estilo de arte que se pretende livre das convenções, quanto à
forma, mas que segue os temas tradicionais.
Resolução
Alternativa C
O poema ao qual a questão se refere é o conhecido “Poema de Sete
Faces”, especificamente sua primeira estrofe:

QUESTÃO 12
O trecho a seguir é o início do penúltimo capítulo de A Cidade e as
Serras.
E agora, entre roseiras que rebentam, e vinhas que se vindimam, já
cinco anos passaram sobre Tormes e a serra. O meu príncipe já não é
o último Jacinto, Jacinto ponto final – porque naquele solar que
decaíra, correm agora, com soberba vida, uma gorda e vermelha
Teresinha, minha afilhada, e um Jacintinho, senhor muito da minha
amizade. E, pai de família, principiara a fazer-se monótono, pela
perfeição da beleza moral, aquele homem tão pitoresco pela
inquietação filosófica, e pelos variados tormentos da fantasia
insaciada. Quando ele agora, bom sabedor das coisas da lavoura,
percorria comigo a quinta, em sólidas palestras agrícolas, prudentes e
sem quimeras – eu quase lamentava esse outro Jacinto que colhia
uma teoria em cada ramo de árvore, e riscando o ar com a bengala,
planeava queijeiras de cristal e porcelana, para fabricar queijinhos que
custariam mil réis cada um!

Quando nasci, um anjo torto
desses que vivem na sombra
disse: Vai, Carlos! ser gauche na vida.
O anjo torto, no poema, metaforiza tanto o destino inescapável (em
clara referência ao aviso recebido por Maria do arcanjo Gabriel)
quanto à fuga da normalidade. Essa fuga é referida pelo adjetivo torto
e pelo termo gauche, que significa esquerdo e, por extensão de
sentido, desajeitado, estranho.
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a) Incorreta. A figura do anjo no poema de Drummond não tem
nenhuma relação com os desígnios divinos, mas sim com o destino:
tanto que não se trata de um anjo tradicional, mas de um torto.
b) Incorreta. A proximidade do senso comum é exatamente o oposto
do que o poema se refere com os termos gauche e torto.
c) Correta. No poema, Drummond revela sua impossibilidade de se
conformar às regras sociais (por meio dos adjetivos torto e gauche), o
que permite concluir que sua arte será igualmente afetada por essa
característica.
d) Incorreta. Uma das características do poema é justamente a
liberdade formal, como fica claro já na primeira estrofe, sem métrica e
padrão de rimas.
e) Incorreta. Embora a primeira parte da resposta esteja correta, há
também no poema uma fuga aos temas tradicionais e uma busca da
poesia voltada ao cotidiano, como fica óbvio pela leitura do restante do
poema, especialmente a última estrofe:

b) mostram-se pouco familiarizadas com esse tipo de problema, o que
pode ser comparado com a negligência vivenciada no passado, ao se
tratar da gripe espanhola.
c) têm sido alvo de críticas pelas informações contraditórias que
veiculam na mídia, mas agem acertadamente quando se trata das
ações efetivas de combate à gripe A.
d) apresentam muita dificuldade para lidar com o problema, uma vez
que hoje, assim como no passado, a escassez de recursos impede a
tomada de ações eficazes.
e) atuaram de forma mais diligente no passado, havendo, no momento
atual, atitudes pouco consistentes face à gravidade do problema
representado pela gripe A.
Resolução
Alternativa E
a) Incorreta. Como se observa no segundo parágrafo, as autoridades
permitem a desinformação e o caos, ao contrário do ocorrido no
passado.
b) Incorreta. Entende-se por negligência, desleixo ou falta de cuidado
com alguma questão, o que é diametralmente oposto ao afirmado no
primeiro parágrafo sobre a gripe espanhola: mesmo com parcos
recursos e conhecimentos científicos as autoridades agiram para
atenuar os efeitos da epidemia.
c) Incorreta. O texto afirma que a ação das autoridades é contraditória
ao cancelar as aulas, mas não evacuar outros espaços públicos,
podendo ser inócuas ou mesmo terem efeito negativo.
d) Incorreta. A comparação apresentada por meio da locução
conjuntiva assim como equipara o passado ao presente, no entanto,
de acordo com o texto, os recursos de hoje como mídia, acesso a
informação, tecnologias e conhecimentos científicos deveriam
propiciar uma ação mais eficaz por parte das autoridades.
e) Correta. Diligente significa cuidadoso. O texto exalta as ações do
passado, para compará-las com o que considera negligente no
presente.

“Eu não devia te dizer
mas essa lua
mas esse conhaque
botam a gente comovido como o diabo.”
TEXTO
INSTRUÇÃO: Leia o texto, para responder às questões de números
14 a 19.
Gripe: sala de aula vazia, shopping cheio
Durante a epidemia de influenza (a “gripe espanhola”) que
grassou no país em 1918, as autoridades municipais de Curitiba
determinaram o fechamento de todas as casas de espetáculos e
proibiram aglomerações, inclusive o acompanhamento dos enterros e
a frequência a templos religiosos. Ante os parcos recursos e
conhecimentos médico-científicos de então, estima-se que a epidemia
tenha matado cerca de 50 milhões de pessoas no mundo.
Agora, no século 21, nossas autoridades estão permitindo a
desinformação e o caos. Enquanto diversas escolas adiaram o início
das aulas do segundo semestre ou as suspenderam, e a Secretaria de
Saúde do Estado de São Paulo determinou a volta às aulas apenas no
dia 17 de agosto, o secretário de Saúde do Paraná inicialmente
criticou as instituições curitibanas pela atitude “precipitada” – depois,
acabou cedendo, embora argumentando que os motivos não são
técnicos, e que aderiu à medida apenas para tranquilizar as famílias.
Várias vozes qualificadas classificaram o adiamento como inútil e
inócuo.
Os especialistas divergem. Uns dizem que a gripe A tem
gravidade e letalidade parecidas com a da gripe sazonal e que bastam
as ações preventivas que estão sendo tomadas para conter riscos
maiores. Outros especialistas, por sua vez, afirmam que a situação é
mais grave do que se noticia e que deveriam ser tomadas medidas
mais drásticas, justificando a suspensão das aulas.
Quando nem as autoridades da saúde se entendem, como o
cidadão pode ter uma orientação segura? Se há uma pandemia,
tratase de um problema de saúde pública – portanto, cabe ao Poder
Público orientar e inclusive baixar normas a respeito, determinando
que atitudes devem ser tomadas. Se não o faz, ou o faz de modo
contraditório, continuamos nessa situação absurda, com suspensão de
algumas atividades e de outras não. A capa da Gazeta do Povo de
30/07 é sintomática: ao mesmo tempo em que noticia em grande
manchete a suspensão de aulas, apresenta a chamada: “Férias e
chuva lotam shoppings de Curitiba”. O texto dessa chamada informa
que “julho foi um mês de ouro para os shoppings”, por causa das
férias escolares e do clima frio e chuvoso, capaz de encher lojas e
cinemas. E o texto completa: “a previsão é de um agosto ainda
melhor”. Portanto, a suspensão das aulas provavelmente terá como
efeito a aglomeração de pessoas em outros ambientes, com riscos
iguais ou maiores que a frequência às aulas.

QUESTÃO 15
O texto deixa claro que o cidadão de hoje
a) não é afetado pelas opiniões contraditórias dos especialistas.
b) consegue diferenciar a gripe comum da gripe A.
c) carece de informações mais claras e pontuais sobre a gripe A.
d) tem informações suficientes para resguardar-se das doenças.
e) age de forma precipitada por qualquer problema de saúde.
Resolução
Alternativa C
a) Incorreta. O texto deixa claro que as opiniões contraditórias afetam
o cidadão de hoje, que acabam por não ter uma orientação segura:
“Quando nem as autoridades da saúde se entendem, como o cidadão
pode ter uma orientação segura?”
b) Incorreta. Não há no texto referências a capacidade de cidadãos
em diferenciar as gripes.
c) Correta. O texto apregoa que os cidadãos carecem de maior
clareza sobre a gripe em questão, devido às divergências existentes
entre os próprios especialistas.
d) Incorreta. Há falta de informações, ao ponto que os cidadãos
aceitam a evacuação de escolas e universidades, mas continuam
frequentando e permitindo que seus filhos frequentem o shopping, que
também é um local fechado.
e) Incorreta. Em nenhum momento se fala em atitude precipitada por
parte de cidadãos, mas sim de atitude precipitada das instituições de
ensino.
QUESTÃO 16
O último parágrafo retoma a ideia contida no título do texto, mostrando
a) falta de bom senso das pessoas num momento de crise da saúde,
pois gastam inadvertidamente, sem poupar recursos para cuidados
médicos.
b) contradição no comportamento das pessoas, pois os alunos não
vão à escola, mas acabam lotando os shoppings, onde se expõem à
gripe da mesma forma.
c) falta de políticas públicas mais coercitivas, que deveriam proibir a
exploração comercial decorrente de um problema de saúde pública.
d) falta de bom senso da população, que não se mobiliza para exigir
das autoridades maior empenho e agilidade para eliminar os focos da
gripe.
e) contradição nas decisões dos governos, que baixam normas para a
população sem levar em consideração os riscos a que se expõe a
maioria das pessoas.

(Gazeta do Povo, 01.08.2009. Adaptado.)

QUESTÃO 14
De acordo com o texto, as autoridades, no que diz respeito às
questões de saúde pública em Curitiba,
a) têm uma visão muito mais clara do problema e das ações
emergenciais a serem tomadas, o que se deve à experiência vivida no
passado com a gripe espanhola.
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Resolução
Alternativa B
a) Incorreta. De fato há uma falta de bom senso mencionada no texto.
No entanto, ela não se refere a gastos inadvertidos.
b) Correta. De fato, o último parágrafo retoma a idéia sintetizada no
título: há comportamentos contraditórios diante da pandemia de gripe
A: por um lado, os alunos são dispensados das aulas; por outro, não
deixam de frequentar shopping centers, onde possuem tantas chances
de contrair a gripe quanto se fossem às aulas.
c) Incorreta. Embora se possa depreender certa crítica à exploração
comercial no texto, não se pode dizer que ela seja, de forma alguma,
decorrência de um problema de saúde pública.
d) Incorreta. O texto não faz referência alguma à falta de mobilização
da população.
e) Incorreta. A crítica no último parágrafo é ao fato de o governo não
ter baixado normas (sendo a falta de ação um fato que permeia o
texto), e não pelas normas baixadas por eles (no segundo parágrafo,
se evidencia que são as escolas que tomaram as decisões e algumas
Secretarias de Saúde, como no caso de São Paulo). No caso da
Secretaria do Paraná, o secretário responsável tardou a aderir às
medidas tomadas pelas instituições, mas não se fala em nenhuma
medida baixada por governos.

QUESTÃO 19
A frase que reproduz uma ideia do texto de maneira gramaticalmente
correta é:
a) Em 1918, com a gripe espanhola, em Curitiba, ficou proibidas as
aglomerações, inclusive o acompanhamento dos enterros e a
frequência a templos religiosos.
b) Estimam-se que cerca de 50 milhões de pessoas no mundo tenham
sido vítima da gripe espanhola no início do século.
c) Evidentemente cabem ao Poder Público a orientação e a publicação
de normas, determinando que atitudes devem ser tomadas.
d) Não seria de se espantar se muitos jornais trouxessem a seguinte
manchete: “Férias lota shoppings de Curitiba”.
e) Existe divergências entre os especialistas: uns dizem que a gripe A
têm gravidade e letalidade parecidas com a da gripe sazonal, outros
afirmam que a situação é mais grave.
Resolução
Alternativa C
a) Incorreta. Afinal, o verbo ficar deve concordar com o termo
aglomerações. Na ordem direta teríamos: as aglomeração ficaram
proibidas.
b) Incorreta. Pois, o termo vítima (no singular) não está em
concordância com o trecho ao qual está sendo referido. Além disso, o
verbo estimar é um verbo transitivo direto e pronominal, quando
pertencente ao campo semântico da estatística, deve ser considerado
impessoal (ausência de sujeito e por consequência impossibilidade de
concordância), devendo se apresentar, com isso, no singular: Estimase que cerca de 50 milhões de pessoas no mundo tenham sido
vítimas da gripe espanhola (...)
c) Correta. O termo cabem (no plural) se justifica porque, na frase,
foram indicadas duas medidas de que o Poder Público deve se
incumbir: orientação e publicação de normas.
d) Incorreta. O verbo lotar deveria concordar com o sujeito Férias (no
plural). Portanto, o correto seria: Férias lotam shoppings de Curitiba.
e) Incorreta. O termo existe não está em concordância com
divergências. A ordem direta deixa mais evidente qual deveria ser a
forma condizente com a norma padrão: divergências existem.

QUESTÃO 17
No primeiro parágrafo do texto, a palavra então
a) indica a causa de uma informação.
b) expressa circunstância de modo.
c) tem valor conclusivo.
d) pode ser substituída por agora.
e) reporta ao sentido de época.
Resolução
Alternativa E
O trecho em que há a ocorrência de então é: “Ante os parcos recursos
e conhecimentos médico-científicos de então (...)”. Em tal trecho, o
uso da palavra então indica a época, o tempo passado, podendo ser
substituído por “daquele tempo/daquela época”. Nesse caso, então é
um substantivo, como indicado pelo Dicionário Houaiss. Não pode,
portanto, indicar nem causa, nem modo, nem conclusão, pois tal
propriedade é pertencente a conjunções. Além disso, o advérbio
agora, da alternativa D, remete ao tempo presente, o que seria
contraditório com o sentido do texto.

QUESTÃO 20
Leia o texto.

QUESTÃO 18
No texto, a informação – ... nossas autoridades estão permitindo a
desinformação e o caos... – é exemplificada por
a) ... as autoridades municipais de Curitiba determinaram o
fechamento de todas as casas de espetáculos e proibiram
aglomerações...
b) ... a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo determinou a
volta às aulas apenas no dia 17 de agosto...
c) Se há uma pandemia, trata-se de um problema de saúde pública –
portanto, cabe ao Poder Público orientar...
d) Se não o faz, ou o faz de modo contraditório, continuamos nessa
situação absurda, com suspensão de algumas atividades e de outras
não.
e) O texto dessa chamada informa que “julho foi um mês de ouro para
os shoppings”, por causa das férias escolares e do clima frio e
chuvoso, capaz de encher lojas e cinemas.
Resolução
Alternativa D
a) Incorreta. O trecho presente na alternativa é utilizado para
exemplificar o que ocorreu no passado e não o que ocorre no
presente, além de não exemplificar uma situação de desinformação ou
caos.
b) Incorreta. Tal trecho não apresenta nenhum aspecto sobre
desinformação ou caos, mas apenas uma informação sobre o que
acontece em outro estado, que mantém inclusive unidade com a
decisão tomada em Curitiba.
c) Incorreta. Tal trecho apresenta o que deveria ser feito pelas
autoridades, para sanar o caos e a desinformação.
d) Correta. O trecho anterior ao selecionado nesta alternativa fala
sobre a ausência do poder público na orientação dos cidadãos, que é
retomado em “Se não o faz...” apontando, portanto para a
desinformação permitida pelas autoridades. O caos é exemplificado
pela forma contraditória presente nos discursos das autoridades, bem
como situação absurda da suspensão de algumas atividades e outras
não.
e) Incorreta. O trecho em questão descreve o conteúdo da
reportagem citada no texto.

No texto, há um erro que se corrige com a substituição de
a) voltam por volta.
b) voltam às aulas por voltam as aulas.
c) Com a decisão por Pela decisão.
d) às aulas de creches por as aulas de creches.
e) próxima semana por semana seguinte.
Resolução
Alternativa D
a) Incorreta. O termo voltam, no plural, está corretamente empregado,
pois se refere ao sujeito composto ‘Escolas particulares e públicas no
Paraná’, que é plural.
b) Incorreta. Se a expressão fosse ‘voltam as aulas’, o sintagma
nominal as aulas seria o sujeito da oração, o que não faria sentido, já
que, como vimos anteriormente, o sujeito dessa oração é ‘Escolas
particulares e públicas no Paraná’.
c) Incorreta. Embora o uso de ‘pela decisão’ fosse aceitável, não há
erro algum em ‘com a decisão’: em ambas, expressa-se a ideia de que
a decisão tomada motivou a volta às aulas.
d) Correta. Nesse caso, ‘às aulas de creche’ é um uso equivocado,
pois a presença da crase indica uma preposição e torna o trecho um
objeto indireto. A intenção do autor é claramente usar ‘as aulas de
creche’ como o sujeito da oração, cuja locução verbal é ‘serão
retomadas’.
e) Incorreta. O uso de ‘na próxima semana’ não é um erro, pois se
refere à semana seguinte àquela em que a notícia foi publicada.
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QUESTÃO 21
Leia a tira

Resolução
Alternativa A
a) Correta. A criticidade é traço fundamental do teatro vicentino. O
dramaturgo criticou, praticamente, todos os grupos sociais de sua
época. No trecho, verifica-se a crítica a uma parcela do Clero que
desrespeitava alguns preceitos básicos: como os votos que os impedia
a prática de esportes e as relações sexuais. O Frade (Frei Babriel)
chega em trajes que indicam a prática da esgrima e acompanhado de
uma amante (Florença). Vale ressaltar que o vestibulando não teria
como (apenas com a leitura do trecho) perceber hipocrisia por parte do
Frei. Vale lembrar que ao questionamento feito pelo Diabo (penúltima
fala do Diabo no fragmento citado na prova) o Frade respondeu: e eles
fazem outro tanto. Ou seja, a única informação que se pode
depreender do trecho é que as transgressões por parte de membros
do Clero eram recorrentes. Não há nenhuma menção ao conteúdo da
pregação feita pelos religiosos.
b) Incorreta. Pois, nesta peça de Gil Vicente, a relação entre o Frade
e o Catolicismo não é respeitosa.
c) Incorreta. Pois, o Frade não ridiculariza a mulher (que, na verdade,
é sua amante Florença).
d) Incorreta. A presença do Frade, nesta peça, indica o desrespeito
aos votos (que são os juramentos feitos por um membro de uma
ordem monástica) e não apego a fé cristã (que, na peça, é indicado
pelas personagens: Anjo e os quatro cavaleiros cruzados).
e) Incorreta. Conforme se verifica no 7º verso transcrito (última fala do
Frei Babriel no trecho), outros frades também se envolviam com
mulheres.

Os espaços da frase devem ser preenchidos, respectivamente, com
a) de que ... a ... Por que ... Porque
b) que ... a ... Porque ... Porque
c) de que ... a ... Por quê ... Por que
d) que ... à ... Por que ... Por quê
e) de que ... à ... Por quê ... Porque
Resolução
Alternativa A
Completando o texto, temos:
“Pode parar! Hoje faço questão de que você assista a um DVD
comigo!” – de que é a opção correta aqui devido à regência da
expressão fazer questão, que é fazer questão de que; quanto ao a
sem crase, ele ocorre porque a crase significaria a inclusão de um
artigo feminino, o que não ocorre antes de palavra masculina, menos
ainda se a palavra já apresenta artigo (um, no caso).

TEXTO
INSTRUÇÃO: As questões de números 23 a 26 baseiam-se na música
da dupla sertaneja Alvarenga e Ranchinho.
Trabalha, trabalha, trabalha
Trabalha, trabalha, trabalha
Só no fim do mês recebe
Paga, paga, paga, paga
Tudo o que deve
No domingo eu vou na missa,
Não posso trabalhar
Segunda-feira preguiça,
Preciso descansar
Terça-feira é dia santo,
Se eu trabalho é pecado
Quarta-feira eu tô doente,
Quinta-feira é feriado
Não trabalho na sexta, que é dia de azar
Sábado é fim de semana
Tenho que descansar.

“Por que você faz tanta questão assim?” – aqui, o por que é separado
por ser equivalente à expressão por que motivo; a ausência de acento
circunflexo se deve ao fato de a expressão não estar localizada no
final do período.
“Porque você dorme!” – enfim, o uso do porque se justifica, pois o
termo é uma conjunção explicativa.
Observando as alternativas, percebemos que a única que corresponde
a todos os preenchimentos corretos é a alternativa A.

QUESTÃO 23
Os cinco versos iniciais da música mostram que o eu nela presente vê
a relação entre trabalhar e pagar como
a) equilibrada, ainda que se precise de muita dedicação ao trabalho
para cumprir os compromissos financeiros.
b) compatível com o esforço dedicado ao trabalho, o que o torna
atraente em razão das vantagens econômicas.
c) desigual, não se configurando o trabalho como atividade
financeiramente vantajosa nem prazerosa.
d) paradoxal, decorrente de uma remuneração alta em razão do
trabalho realizado.
e) justa, já que se recebe por aquilo que é trabalhado e se paga pelo
que é consumido.
Resolução
Alternativa C
a) Incorreta. Mesmo no plano imagético, pode-se verificar a
desproporção entre o trecho relativo a trabalho (um dístico, no qual a
palavra trabalho aparece seis vezes) e o verso relativo à paga (verso
4) em que a palavra paga aparece quatro vezes.
b) Incorreta. Afinal, o poema dá a entender que a rotina é enfadonha
e ‘ingrata’. Isso se confirma até pelas diferentes frequências: trabalha
(x6); paga (x4) e, por fim, recebe (x1).
c) Correta. É, pelo exposto acima, desigual. Além disso, o 3º verso ‘só
no fim do mês recebe’ esclarece que é preciso muito trabalho repetido
antes de receber. Ou seja, uma rotina entediante; um trabalho
repetitivo e nada prazeroso.
d) Incorreta. Pois, não há paradoxo no texto. Além disso, não há (no
texto) referência alguma a remuneração alta.
e) Incorreta. Na verdade, no modo como foram dispostas as
informações no texto (inclusive do ponto de vista da organização
sintática), enfatizou-se uma desproporção (conforme exposto acima).
tal desproporção não pode ser entendida como justa.

QUESTÃO 22
Leia o texto de Gil Vicente.
DIABO — Essa dama, é ela vossa?
FRADE — Por minha a tenho eu
e sempre a tive de meu.
DIABO — Fizeste bem, que é fermosa!
E não vos punham lá grosa
nesse convento santo?
FRADE — E eles fazem outro tanto!
DIABO — Que cousa tão preciosa!
No trecho da peça de Gil Vicente, fica evidente uma
a) visão bastante crítica dos hábitos da sociedade da época. Está
clara a censura à hipocrisia do religioso, que se aparta daquilo que
prega.
b) concepção de sociedade decadente, mas que ainda guarda alguns
valores essenciais, como é o caso da relação entre o frade e o
catolicismo.
c) postura de repúdio à imoralidade da mulher que se põe a tentar o
frade, que a ridiculariza em função de sua fé católica inabalável.
d) visão moralista da sociedade. Para ele, os valores deveriam ser
resgatados e a presença do frade é um indicativo de apego à fé cristã.
e) crítica ao frade religioso que optou em vida por ter uma mulher,
contrariando a fé cristã, o que, como ele afirma, não acontecia com os
outros frades do convento.
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QUESTÃO 24
Na música, para cada dia da semana há uma situação impeditiva ao
trabalho. Considerando as frases

QUESTÃO 26
Considere o trecho da música:
Não trabalho na sexta, que é dia de azar
Sábado é fim de semana
Tenho que descansar.

I. O trabalho enobrece e dignifica o homem.
(dito popular)
II. Pra mim vai ser domingo todo dia, / pois é essa alegria de todo
trabalhador.
(Golden Boys)

Sobre a ocorrência da palavra que, é correto afirmar que ela
a) poderia ser substituída, no primeiro caso, por no qual, e por qual, no
segundo.
b) tem valor de conclusão nos dois casos, podendo ser substituída por
então.
c) poderia ser substituída por quando no primeiro caso e por logo que,
no segundo.
d) tem valor causal no primeiro caso e equivale a no entanto, no
segundo.
e) tem valor explicativo no primeiro caso e equivale à preposição de,
no segundo.
Resolução
Alternativa E
a) Incorreta. No qual não indica causa, que é o significado de que
(substituindo porque) no primeiro caso; no segundo, que é conjunção
integrante, sentido que não é expresso por qual.
b) Incorreta. No primeiro caso, a relação não é de conclusão, mas de
causalidade: o segundo elemento é a causa e o primeiro é
consequência. Se fosse uma relação de conclusão, os papeis seriam
invertidos. No segundo, então não cumpriria a função de integrar os
termos tenho e descansar.
c) Incorreta. O uso de quando no primeiro caso, embora não tenha
sentido de explicação, poderia ser gramaticalmente aceito; porém, a
expressão logo que tem função de indicar tempo e não funciona como
conjunção integrante.
d) Incorreta. O valor causal no primeiro caso é correto, mas não há
situação em que a palavra que tenha valor adversativo, como é o caso
de no entanto.
e) Correta. No primeiro caso, que tem o significado de porque, ou
seja, indica uma explicação. No segundo caso, a preposição de tem a
função de integrar termos, como no caso da expressão tenho de
descansar.

III. Deus ajuda quem cedo madruga.
(dito popular)
IV. Todo mundo gosta de acarajé / O trabalho que dá pra fazer que é /
Todo mundo gosta de acarajé / Todo mundo gosta de abará / Ninguém
quer saber o trabalho que dá.
(Dorival Caymmi)
é correto afirmar que a relação do homem com o trabalho, conforme
apresentada na música de Alvarenga e Ranchinho, é incompatível
apenas com o sentido expresso por
a) I e II.
b) II e III.
c) I, II e III.
d) I, III e IV.
e) II, III e IV.
Resolução
Alternativa D
I – Tal frase é incompatível com o modo como a relação do homem
com o trabalho é apresentada na música de Alvarenga e Ranchinho.
Pois, segundo a música, o trabalho é rotineiro e ingrato. Enquanto
que, segundo a frase I, o trabalho enobrece.
II – Tal frase é compatível com o modo como a relação do homem
com o trabalho é apresentada na música de Alvarenga e Ranchinho.
Pois, toda a 2ª estrofe trabalha a idéia de que o dia bom é o dia em
que não se trabalha.
III – Tal frase é incompatível com o modo como a relação do homem
com o trabalho é apresentada na música de Alvarenga e Ranchinho.
Pois, a frase dá a idéia de que a ajuda de Deus só ocorreria em
função de uma dedicação por parte do indivíduo (que acordaria cedo).
IV – Tal frase é incompatível com o modo como a relação do homem
com o trabalho é apresentada na música de Alvarenga e Ranchinho.
Pois, a frase IV indica que há pessoas que gostam de algumas coisas.
Mas, que não querem saber do trabalho que dá para fazer tais coisas.
Enquanto que na letra da música de Alvarenga e Ranchinho, se fala
de alguém que, embora sofra por isso, não deixa de trabalhar.

TEXTO
INSTRUÇÃO: Leia o texto de Flávio José Cardozo para responder às
questões de números 27 e 28.
Manuel Bandeira, passeando pelo interior de Pernambuco,
pediu água numa casa e ouviu a mãe gritar para o filho: “Anacoluto,
traz água pro moço, Anacoluto!” O menino obedeceu, Bandeira bebeu
a água e saiu dando pulo: não é todo dia que alguém tem a fortuna de
dar com um nome desses. Anacoluto é um senhor nome e descobri-lo
é quase como descobrir a América. Feliz Manuel Bandeira.

QUESTÃO 25
Dizer “só no fim do mês recebe” é diferente de “no fim do mês recebe”,
pois, no primeiro caso, é flagrante a ideia de

QUESTÃO 27
Leia os textos.
I.

a) intensidade.
b) demora.
c) tempo indefinido.
d) rapidez.
e) probabilidade.

Mas esse astro que fulgente
Das águias brilhara à frente,
Do Capitólio baixou.
(Soares de Passos)

II.

Meu saco de ilusões, bem cheio tive-o.
(Mário Quintana)

Resolução
Alternativa B
a) Incorreta. O termo ‘só’ não indica intensidade;
b) Correta. Especialmente quando ligado a um advérbio de tempo, o
termo ‘só’ é comumente usado para indicar demora;
c) Incorreta. Não apenas o termo ‘só’ não indica necessariamente a
indefinição, mas a presença da locução adverbial ‘no fim do mês’
mostra que o tempo é parcialmente definido;
d) Incorreta. o uso do termo ‘só’ indica exatamente o contrário;
e) Incorreta. Em ambas as formas, há a ideia de certeza, não de
probabilidade: embora o salário demore, nada indica que ele corre o
risco de não chegar.

III.

No berço, pendente dos ramos floridos,
Em que eu pequenino feliz dormitava:
Quem é que esse berço com todo o cuidado
Cantando cantigas alegre embalava?
(Casimiro de Abreu)

Segundo Celso Cunha & Lindley Cintra, o anacoluto é a mudança de
construção sintática no meio do enunciado, geralmente depois de uma
pausa sensível, o que faz uma expressão ficar desligada e solta no
período. Com base nesses dados, o nome do menino faz uma alusão
a uma figura de sintaxe que está exemplificada apenas em
a) I.
b) II.
c) III.
d) I e II.
e) I e III.
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Resolução
Alternativa C
Para caracterizar o anacoluto, é necessário que haja uma interrupção
da estrutura sintática da oração e que um elemento perca sua função
sintática devido a essa mudança.

Caem as flores mimosas
Da morte na palidez:
Tudo, tudo vai passando,
Mas eu pergunto chorando
— Quando virá minha vez?

Analisando os três textos, temos:
Os versos filiam-se ao estilo
a) árcade, flagrado pela alusão à natureza como forma de fugir dos
problemas.
b) ultrarromântico, influenciado pelo Mal do Século, e presentificam o
pessimismo e a morte.
c) condoreiro, distanciado da visão egocêntrica, pois estão voltados
aos problemas sociais.
d) parnasiano, cuja busca de perfeição formal é mais relevante que a
expressão da emoção.
e) simbolista, em que o pessimismo e a dor existencial levam o eu
lírico à transcendência.
Resolução
Alternativa B
a) Incorreta. O estilo árcade busca uma representação amena do
ponto de vista emotivo, no poema fica explícito a emotividade intensa
do eu-lírico (febre que queima, vertigem que tortura, perguntas
enquanto chora), além do uso de interjeições que anunciam o clamor a
Deus, para que o eu-lírico encontre na morte o modo de fugir dos
problemas e não natureza.
b) Correta. O ultrarromantismo, considerada a Segunda Geração do
Romantismo brasileiro, teve em Fagundes Varella um de seus
expoentes. O poema apresenta uma visão de mundo pessimista (as
flores não embelezam a natureza, pois caem, morrem) e o desejo de
morte se faz presente como modo de fugir dos problemas e como
solução para o sofrimento imposto pela existência. Tais características
dizem respeito a concepção ultrarromântica.
c) Incorreta. O poema está centrado sobre o ego (no caso, o
sofrimento) do eu-lírico. A temática social, característica do
Condorerirismo ou Terceira Geração Romântica, não está presente
nestes versos.
d) Incorreta. Os parnasianos buscavam um rigor formal ancorado na
tradição clássica de versificação, metrificação e rima associados à
forma poética considerada mais nobre (sonetos). No caso, não há um
rigor formal de nenhum destes elementos, tão pouco se trata de um
soneto, como é comum na caracterização da poética parnasiana.
e) Incorreta. No texto, o pessimismo e a dor existencial levam o poeta
a desejar a morte não como meio de renascer ou de transcender, mas
com o intuito de que o sofrimento seja interrompido e ele possa
descansar (ao sono da sepultura).

I – não há anacoluto, pois todos os termos têm sua função sintática
clara; o que pode causar alguma dificuldade de leitura é a inversão
dos termos. Em ordem direta, o poema seria:
Mas esse astro que brilhara fulgente à frente das águias baixou do
Capitólio.
II – não há anacoluto, já que o trecho “meu saco de ilusões” pode ser
considerado um vocativo; nesse caso, o eu-lírico estaria se dirigindo
ao seu saco de ilusões e, portanto, a função sintática do termo estaria
preservada.
III – há anacoluto, pois a expressão “No berço, pendente dos ramos
floridos / Em que eu pequenino feliz dormitava” é uma locução
adverbial de lugar e, como tal, exige um verbo, pois este último terá
seu sentido modificado ou ampliado pela locução. No entanto, não há
o verbo, pois se inicia uma nova oração:
Quem é que esse berço com todo o cuidado
Cantando cantigas alegre embalava?
QUESTÃO 28
Em discurso indireto, as informações iniciais do texto assumem a
seguinte redação:
a) Manuel Bandeira pediu água numa casa e ouviu a mãe gritar para o
filho, cujo nome era Anacoluto, que lhe trouxesse água.
b) Manuel Bandeira pediu água numa casa e ouviu a mãe gritar para o
filho Anacoluto que o traga água.
c) Manuel Bandeira pediu água numa casa e ouviu a mãe gritar
Anacoluto para o filho que me trouxesse água.
d) Manuel Bandeira pediu água numa casa e ouviu a mãe gritar para o
filho traz água a ele, Anacoluto.
e) Manuel Bandeira pediu água numa casa e ouviu a mãe gritar para o
filho, que o nome era Anacoluto, que traga-lhe água.
Resolução
Alternativa A
A transposição do discurso direto para o indireto exige uma alteração
sintática que subordina os verbos à oração principal (tal subordinação
é uma espécie de filtro, a fala em questão deixa de ser enunciada pela
própria personagem, se submetendo ao narrador).
a) Correta. Em tal alternativa, há uma perfeita transposição do
discurso direto para o indireto: o verbo trazer que no primeiro caso é
apresentado no presente do modo indicativo, no segundo caso está no
pretérito imperfeito do modo subjuntivo, que exprime uma ação
passada dependente de uma anterior.
b) Incorreta. A ação da mãe (gritar ao filho) e o que foi pedido (trazer
a água) se apresentam no presente do modo indicativo, o que é
inadequado para tal transposição, já que o segundo verbo,
obrigatoriamente deveria se apresentar por meio de uma
subordinação.
c) Incorreta. Tal estrutura está inadequada pelo uso do pronome “me”
que indica que a água seria trazida ao narrador e não a Manuel
Bandeira, como no texto original.
d) Incorreta. Nesta alternativa, apesar da ausência do travessão e das
aspas, mantêm-se todas as características do discurso direto.
e) Incorreta. Além do verbo trazer não estar subordinado à oração
principal, a redação da alternativa é imprecisa do ponto de vista
normativo: em “que traga-lhe água” o pronome oblíquo lhe, deveria
ficar proclítico ao verbo trazer, “que lhe traga água”.

QUESTÃO 30
Considere o trecho de O Cortiço, de Aluísio Azevedo.
Uma aluvião de cenas, que ela [Pombinha] jamais tentara explicar e
que até ali jaziam esquecidas nos meandros do seu passado,
apresentavam-se agora nítidas e transparentes. Compreendeu como
era que certos velhos respeitáveis, cuja fotografia Léonie lhe mostrou
no dia que passaram juntas, deixavam-se vilmente cavalgar pela
loureira, cativos e submissos, pagando a escravidão com a honra, os
bens, e até com a própria vida, se a prostituta, depois de os ter
esgotado, fechava-lhes o corpo. E continuou a sorrir, desvanecida na
sua superioridade sobre esse outro sexo, vaidoso e fanfarrão, que se
julgava senhor e que, no entanto, fora posto no mundo simplesmente
para servir ao feminino; escravo ridículo que, para gozar um pouco,
precisava tirar da sua mesma ilusão a substância do seu gozo; ao
passo que a mulher, a senhora, a dona dele, ia tranquilamente
desfrutando o seu império, endeusada e querida, prodigalizando
martírios, que os miseráveis aceitavam contritos, a beijar os pés que
os deprimiam e as implacáveis mãos que os estrangulavam.
— Ah! homens! homens! ... sussurrou ela de envolta com um suspiro.
No texto, os pensamentos da personagem

QUESTÃO 29
Leia os versos de Fagundes Varela.

a) recuperam o princípio da prosa naturalista, que condena os
assuntos repulsivos e bestiais, sem amparo nas teorias científicas,
ligados ao homem que põe em primeiro plano seus instintos
animalescos.
b) elucidam o princípio do determinismo presente na prosa naturalista,
revelando os homens e as mulheres conscientes dos seus instintos
em função do meio em que vivem e, sobretudo, capazes de controlálos.

Roem-me atrozes ideias,
A febre me queima as veias,
A vertigem me tortura!...
Oh! por Deus! quero dormir,
Deixem-me os braços abrir
Ao sono da sepultura!
Despem-se as matas frondosas,
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require much larger reductions in mortality at older ages. In Mr.
Olshansky’s view, none of the life-prolonging techniques available today –
be they lifestyle changes, medication, surgery or genetic engineering – will
cut older people’s mortality by enough to replicate the gains in life
expectancy achieved in the 20th century.
That may sound reasonable, but the evidence points the other
way. Jim Oeppen at Cambridge University and James Vaupel at the Max
Planck Institute for Demographic Research in Rostock have charted life
expectancy since 1840, joining up the figures for whatever country was
holding the longevity record at the time, and found that the resulting trend
line has been moving relentlessly upward by about three months a year.
They think that by 2050 average life expectancy in the best-performing
country could easily reach the mid-90s.

c) trazem uma crítica aos aspectos animalescos próprios do homem,
mas, por outro lado, revelam uma forma de Pombinha submeter a
muitos deles para obter vantagens: eis aí um princípio do Realismo
rechaçado no Naturalismo.
d) constroem uma visão de mundo e do homem idealizada, o que, em
certa medida, afronta o referencial em que se baseia a prosa
naturalista, que define o homem como fruto do meio, marcado pelo
apelo dos seus sentidos.
e) consubstanciam a concepção naturalista de que o homem é um
animal, preso aos instintos e, no que dizem respeito à sexualidade, vêse que Pombinha considera a mulher superior ao homem, e esse
conhecimento é uma forma de se obterem vantagens.
Resolução
Alternativa E
a) Incorreta. A prosa naturalista não condena assuntos repulsivos e
bestiais, ao contrário, os evidencia, aproximando as ações humanas
dos instintos animais. Tal característica, de animalização de
personagens, é evidente em todo o curso narrativo de O Cortiço.
b) Incorreta. O determinismo da prosa naturalista revela a
inconsciência de homens e mulheres em suas ações instintivas, que
por sua vez são incontroláveis do ponto de vista racional.
c) Incorreta. O princípio de submissão inconsciente aos instintos é
típico da prosa naturalista, enquanto que a prosa enquadrada dentro
do realismo evidencia o princípio humano de levar vantagem sobre o
outro, este princípio não é rechaçado pelo naturalismo, mas
potencializado, apresentando tal princípio como uma espécie de
mecanismo de sobrevivência. Para ilustrar, pode-se dizer que os
naturalistas parafraseiam em suas obras uma famosa máxima de
Charles Darwin: “Da luta pela sobrevivência, da fome e da morte
segue-se a produção de animais superiores”.
d) Incorreta. A apresentação de homem (ser-humano) idealizada é
característica da prosa romântica. Na passagem em questão, tanto a
mulher quanto o homem são apresentados de modo grotesco,
animalizados em ambos os casos e movidos por interesses que não
se aproximam da virtuosidade, da divinização ou da benevolência
características da idealização de personagens.
e) Correta. Esta alternativa resume o pensamento de Pombinha, bem
como resume a concepção naturalista de animalização do homem e
de suas prisão aos instintos.

(www.economist.com/opinion/PrinterFriendly.cfm?story_id=13888102 Adaptado.)

QUESTÃO 31
A expectativa de vida humana
a) foi estimada em cerca de 25 anos durante a Idade Média.
b) chegou aos 25 anos no primeiro milênio, devido às melhores
condições de saneamento e saúde.
c) na fase adulta é, em grande parte, estimada a partir das condições
de saneamento e das epidemias.
d) era baixa no primeiro milênio por causa da grande incidência de
mortalidade infantil, segundo estimativa.
e) só passou dos 25 anos na segunda metade do primeiro milênio,
com a revolução industrial.
Resolução
Alternativa D
Conclui-se isso pela leitura do primeiro parágrafo, que traduzido nos
dá: “Angus Maddison, um historiador econômico, estimou que a
expectativa de vida durante o primeiro milênio d.C. esteve em torno de
25 anos (o que, na prática, significa que muitas crianças morreram
muito jovens, e muitos dos restantes sobreviveram até uma idade
mediana). A grande mudança veio com a revolução industrial,
principalmente porque muito mais crianças sobreviveram até a idade
adulta, graças ao melhor saneamento, mais controle de epidemias,
nutrição melhorada e padrões de vida mais altos.” Assim, se o
aumento da expectativa de vida subiu, com a revolução industrial,
porque mais crianças passaram a sobreviver à idade adulta, é
coerente dizer que a expectativa de vida era baixa no primeiro milênio
por causa da grande incidência de mortalidade infantil.
Quanto às demais alternativas, nenhuma das informações trazidas por
elas está presente no texto.

INGLÊS
TEXTO
INSTRUÇÃO: As questões de números 31 a 39 referem-se ao texto
seguinte.

QUESTÃO 32
No século XX, a expectativa de vida

A world of Methuselahs

a) ficou acima dos 50 anos para a maioria dos europeus.
b) teve um aumento, pois a mortalidade infantil diminuiu e os mais
velhos viviam mais tempo.
c) as mulheres começaram a viver seis anos a mais do que a média
de 68 anos dos homens.
d) aumentou gradativamente de 50 para 68 anos nos países ricos.
e) começou a ter um aumento expressivo causado pela longevidade
das mulheres, pois estas não participaram das guerras.
Resolução
Alternativa B
A informação é encontrada no segundo parágrafo do texto: “By the
beginning of the 20th century average life expectancy in America and
the better-off parts of Europe was close to 50, and kept on rising. By
mid-century the gains from lower child mortality had mainly run their
course. The extra years were coming from higher survival rates among
older people.” (No começo do século XX, a expectativa de vida média
na América e nos lugares com maiores condições da Europa estava
perto dos 50. Pela metade do século, os ganhos devido à mortalidade
infantil mais baixa já haviam basicamente acabado. Os anos a mais
estavam vindo de taxas maiores de sobrevivência entre pessoas mais
velhas). Assim, percebe-se que a diminuição da mortalidade infantil e,
depois, o aumento de tempo de vida das pessoas mais velhas foram
causas da subida na expectativa de vida do século XX.
Nenhuma das informações contidas nas demais alternativas é
encontrada no texto. O que se menciona é que atualmente a
expectativa de vida global é de 68 anos, não sendo uma informação
específica relativa somente aos países ricos ou somente às mulheres,
e também que a expectativa de vida era próxima de 50 no início do
século XX em algumas partes da Europa (as mais favorecidas
economicamente). Em nenhum momento se fala sobre as mulheres
não participarem de guerras.

June 25th 2009
Angus Maddison, an economic historian, has estimated that life
expectancy during the first millennium AD averaged about 25 years (which
in practice meant that lots of children died very young and many of the rest
survived to middle age). The big turnaround came with the industrial
revolution, mainly because many more children survived into adulthood,
thanks to better sanitation, more control over epidemics, improved nutrition
and higher living standards.
By the beginning of the 20th century average life expectancy in
America and the better-off parts of Europe was close to 50, and kept on
rising. By mid-century the gains from lower child mortality had mainly run
their course. The extra years were coming from higher survival rates
among older people. The UN thinks that life expectancy at birth worldwide
will go up from 68 years at present to 76 by 2050 and in rich countries from
77 to 83. (These are averages for both sexes; women generally live five or
six years longer than men, for reasons yet to be fathomed). Most experts
now agree that there will be further rises, but disagree about their extent.
Some of them argue that the human lifespan is finite because
bodies, in effect, wear out; that most of the easy gains have been made;
and that the rate of increase is bound to slow down because people now
die mostly of chronic diseases – cancer, heart problems, diabetes – which
are harder to fix. They also point to newer health threats, such as
HIV/AIDS, SARS, bird flu and swine flu, as well as rising obesity in rich
countries – to say nothing of the possibility of fresh pandemics, social and
political unrest and natural disasters.
Nearly 30 years ago James Fries at Stanford University School of
Medicine put a ceiling of 85 years on the average potential human life span.
More recently a team led by Jay Olshansky at the University of Illinois at
Chicago said it would remain stuck there unless the ageing process itself
can be brought under control. Because infant mortality in rich countries is
already low, they argued, further increases in overall life expectancy will
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QUESTÃO 33
No último trecho do segundo parágrafo do texto – but disagree about
their extent. – a palavra their refere-se a
a) averages.
b) most experts.
c) men and women.
d) life expectancy.
e) further rises.
Resolução
Alternativa E
Identificando o trecho ao qual o enunciado faz referência, temos: “Most
experts now agree that there will be further rises, but disagree about
their extent.” Traduzindo, temos: “A maioria dos especialistas agora
concordam que haverá mais aumentos, mas discordam a respeito de
sua extensão. Pela tradução, percebe-se que os especialistas
discordam a respeito da extensão dos aumentos. Further rises
significa mais aumentos, ou aumentos posteriores.
Para completar, temos as traduções dos termos utilizados nas demais
alternativas: “averages” significa “médias”, “most experts” significa “a
maioria dos especialistas”, “men and women” significa “homens e
mulheres”, “life expectancy” significa “expectativa de vida”.
QUESTÃO 34
One of the reasons that backs the belief that human lifespan is finite,
according to some experts, is that
a) the human body wears out with time.
b) cancer and diabetes still lack further studies.
c) new pandemics affect some regions of the world and bring statistics
down.
d) natural disasters may kill much more people than a fresh pandemic.
e) there are many studies that have shown otherwise.
Resolução
Alternativa A
a) Correta. O enunciado diz: “uma das razões que suporta a crença
que a longevidade humana é finita, de acordo com alguns
especialistas, é que” e a alternativa a completa: “o corpo humano se
desgasta com o tempo”. De fato, encontra-se tal afirmação no início do
terceiro parágrafo do texto: “Some of them argue that the human
lifespan is finite because bodies, in effect, wear out;” (Alguns deles
argumentam que a longevidade humana é finita porque os corpos, de
fato, se desgastam).
b) Incorreta. A alternativa afirma que “câncer e diabetes ainda
precisam de mais estudos”. Isso não é citado no texto, que apenas
afirma que câncer e diabetes são mais difíceis de consertar (“... people
now die mostly of chronic diseases – cancer, heart problems, diabetes
– which are harder to fix.”).
c) Incorreta. A alternativa afirma que “novas pandemias afetam
algumas regiões do mundo e abaixam as estatísticas”. Isso não é
citado no texto.
d) Incorreta. A alternativa afirma que “desastres naturais podem matar
muito mais pessoas do que uma nova pandemia”. Isso não é citado no
texto.
e) Incorreta. A alternativa afirma que “há muitos estudos que mostram
o contrário”. A alternativa em si não faz sentido (já que o enunciado
pede uma razão que dê crédito à crença que a longevidade humana é
finita, e não o contrário), obrigando o candidato apenas a entender o
enunciado e a alternativa em si, do ponto de vista lógico, para
identificá-la como incorreta.
QUESTÃO 35
No trecho final do último parágrafo – They think that by 2050 average
life expectancy in the best-performing country could easily reach the
mid-90s. – a expressão best-performing country refere-se ao país que
a) for o mais rico da Europa.
b) tiver o recorde de longevidade em 2050.
c) tiver mais idosos acima de 90 anos.
d) apresentar um aumento de longevidade média de pelo menos três
meses ao ano.
e) demonstrar dados consistentes de 1840 a 2050.
Resolução
Alternativa B
Para não correr o risco de errar, é importante entender o último
parágrafo do texto. Seguem os trechos mais importantes para a
questão: “Jim Oeppen (...) and James Vaupel (...) have charted life
expectancy since 1840, joining up the figures for whatever country was
holding the longevity record at the time (…). They think that by 2050
average life expectancy in the best-performing country could easily
reach the mid-90s. (Jim Oeppen e James Vaupel mapearam a
expectativa de vida desde 1840, juntando os números de qualquer
país que estivesse em posse do recorde de longevidade na época.
Eles acham que até 2050 a expectativa de vida média no país de
melhor performance poderia facilmente chegar aos meados de 90).
Assim, levando em consideração a pesquisa de Oeppen e Vaupel,
eles se referem ao país que tiver o recorde de longevidade por meio
da expressão best-performing country.

QUESTÃO 36
Jay Olshansky
a) concorda com James Fries, mas com uma ressalva.
b) destaca que o estilo de vida é o principal aspecto para prolongar a
vida, ao lado de cuidados médicos.
c) acredita que as técnicas modernas não conseguirão prolongar a
vida no futuro.
d) considera que a mortalidade infantil deve ser erradicada para atingir
uma boa qualidade de vida dos idosos.
e) indica que as principais conquistas médicas em direção à
longevidade já foram alcançadas no século passado.
Resolução
Alternativa A
a) Correta. Pode-se chegar a essa conclusão por meio da leitura do
quarto parágrafo. Ele inicia: “Nearly 30 years ago James Fries at
Stanford University School of Medicine put a ceiling of 85 years on the
average potential human life span. More recently a team led by Jay
Olshansky at the University of Illinois at Chicago said it would remain
stuck there unless the ageing process itself can be brought under
control.” (Aproximadamente 30 anos atrás, James Fries, na Stanford
University School of Medicine, colocou um teto de 85 anos para a
longevidade humana potencial média. Mais recentemente, uma equipe
liderada por Jay Olshansky na University of Illinois, em Chicago, disse
que ela se manteria limitada aí a não ser que o próprio processo de
envelhecimento possa ser controlado). Assim, percebe-se que
Olshansky concorda com James Fries em relação à limitação da
longevidade humana, mas ressalva a possibilidade do processo de
envelhecimento ser controlado.
b) Incorreta. Isso não é citado no texto.
c) Incorreta. Olshansky de fato não acredita que “as técnicas de
prolongamento de vida disponíveis hoje – sejam mudanças de estilo
de vida, medicamentos, cirurgia ou engenharia genética – diminuirão o
suficiente a mortalidade das pessoas mais velhas a ponto de replicar
os ganhos em expectativa de vida conquistados no século XX.” (“none
of the life-prolonging techniques available today – be they lifestyles
changes, medication, surgery or genetic engineering – will cut older
people’s mortality by enough to replicate the gains in life expectancy
achieved in the 20th century”). Entretanto, o texto não fala
explicitamente a respeito do problema no futuro, o especialista apenas
acredita que os eventuais aumentos na expectativa de vida não serão
tão significativos quanto os do século anterior. Além disso, a
alternativa não explicita as técnicas, que são técnicas de
prolongamento de vida. De qualquer forma, a alternativa é confusa,
pois trabalha em cima de inconsistências demasiado sutis em relação
ao texto.
d) Incorreta. Isso não é citado no texto.
e) Incorreta. Novamente temos uma inconsistência bastante sutil.
Olshansky de fato cita os ganhos em relação à expectativa de vida
conquistados no século XIX. Entretanto, ele não afirma explicitamente
que as principais conquistas médicas em direção à longevidade já
foram alcançadas. Além disso, ele ainda deixa em aberto a
possibilidade do processo de envelhecimento ser controlado.
QUESTÃO 37
James Fries e a pesquisa de Jim Oeppen e James Vaupel
a) chegaram às mesmas conclusões.
b) tratam a mortalidade como produto das técnicas médicas
disponíveis.
c) divergem quanto ao limite da expectativa de vida.
d) comprovam os resultados obtidos por Olshansky.
e) concordam que a vida humana, teoricamente, tem um limite de 85
anos.
Resolução
Alternativa C
a) Incorreta. Para identificarmos as conclusões de James Fries e de
Oeppen e Vaupel, precisamos entender dois trechos. No quarto
parágrafo, temos: “Nearly 30 years ago James Fries (...) put a ceiling
of 85 years on the average potential human life” (Aproximadamente 30
anos atrás, James Fries colocou um teto de 85 anos para a
longevidade humana potencial média). No quinto parágrafo, a respeito
de Jim Oeppel e James Vaupel, temos: “They think that by 2050
average life expectancy in the best-performing country could easily
reach the mid-90s” (Eles acham que até 2050 a expectativa de vida no
país de melhor performance poderia facilmente alcançar meados dos
90). Portanto, eles chegam a conclusões diferentes: Fries acredita que
há um limite de 85 anos para a expectativa de vida humana, enquanto
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Oeppen e Vaupel pensam que a expectativa ultrapassará o limite de
Fries.
b) Incorreta. Isso não é citado no texto.
c) Correta. Como a explicação da alternativa (a) esclareceu, Fries
acredita que há um limite de 85 anos para a expectativa de vida
humana, enquanto Oeppen e Vaupel pensam que a expectativa
ultrapassará o limite de Fries.
d) Incorreta. Olshansky concorda com Fries a respeito do limite à
expectativa de vida humana (Nearly 30 years ago James Fries at
Stanford University School of Medicine put a ceiling of 85 years on the
average potential human life span. More recently a team led by Jay
Olshansky at the University of Illinois at Chicago said it would remain
stuck there unless the ageing process itself can be brought under
control. (Aproximadamente 30 anos atrás, James Fries, na Stanford
University School of Medicine, colocou um teto de 85 anos para a
longevidade humana potencial média. Mais recentemente, uma equipe
liderada por Jay Olshansky, na University of Illinois, em Chicago, disse
que ela se manteria limitada aí, a não ser que o próprio processo de
envelhecimento possa ser controlado)). Portanto, as pesquisas de
Oeppen e Vaupel não concordam com os resultados de Olshansky.
e) Incorreto. Como já explicado, eles têm conclusões diferentes a
respeito do limite de expectativa de vida.

Finding a New Boom Amid the Bust
Jun. 02, 2009
By Dan Kadlec
When it comes to what makes us happy at work, jobsatisfaction surveys have been showing for years that the size of our
paycheck is losing ground to intangibles like autonomy, mobility, low
stress, flexible hours, job security, health coverage, paid time off and
other benefits. Does pay matter? Of course it does. But as China and
other emerging markets have gained ground on the U.S. economically,
American workers have begun to come to grips with what that means:
in many cases, finding a standard of living that is slipping relative to
other nations, and saying zai jian (bye-bye, for those not yet into basic
Mandarin) to generous and automatic pay raises across industries. The
recession has only deepened this trend.
Workers who are elated to simply have a job aren’t
squawking about money, and according to a Randstad survey, they
now name job security and benefits among the top factors in their
happiness. Competitive pay is moving down the scale. Another
expediter is demographics. The massive boomer generation is entering
its retirement years undersaved and in need of continued employment.
Yet boomers are determined to scale back hours and stress, and some
at least are happy to trade a big salary for work with meaning and
which allows for a better work/life balance, so long as the bills still get
paid.
America remains a land of opportunity and will continue to
reward go-getters chasing dreams of wealth. But increasingly, our job
market will also reward those who place a higher value on intangibles,
and it will do so without relegating those people to a life of need.
Certainly, jobs are scarce. Our economy has been shedding more than
half a million positions a month. Yet even now there are pockets of
employment, both for new grads and midlifers reinventing themselves,
that offer decent pay with great benefits and security.
Where are these jobs? Think green technologies, which may
be at the root of the next economic boom. Think government, which
under President Obama is getting bigger. Think education, which is in
more demand than ever thanks to the arrival of boomer grandchildren
and millions of workers in need of retraining. Think infrastructure,
where much of the President’s nearly $800 billion stimulus effort will be
focused. Think about risk assessment and controls in a chastened
financial system. Think health care, which is booming as boomers grow
fitfully into old age. Many such fields present opportunity now, and
because they pay well above the median annual U.S. salary of
$32,390, they are good to be a part of, even in a recovery.

QUESTÃO 38
No trecho do terceiro parágrafo do texto – such as HIV/AIDS, SARS,
bird flu and swine flu, – a expressão such as pode ser substituída, sem
mudar o sentido, por
a) rather than.
b) furthermore.
c) how is.
d) like.
e) because of.
Resolução
Alternativa D
O trecho pode ser traduzido como “tais como HIV/AIDS, SARS
(síndrome respiratória aguda grave – pneumonia asiática), gripe
aviária e gripe suína”. Assim, nesse trecho são citados exemplos, que
dentro do contexto, são ameaças de saúde que poderiam impedir a
expectativa de vida de continuar aumentando de modo significativo.
Dentre as alternativas, a única que poderia substituir a expressão
“such as” seria “like” (= “como”). Nas demais alternativas, teríamos:
rather than = ao invés de
furthermore = além disso
because of = por causa de

(www.time.com Adaptado.)

Quanto ao termo “how is”, embora sua tradução literal seja “como é”, o
que até daria certo sentido para o texto traduzido, não se utiliza em
inglês essa expressão no papel de conjunção, como aparecem em
todas as outras alternativas, ou seja, não é utilizado de modo a dar
sentido de exemplificação, como exige essa passagem.

QUESTÃO 40
One of the main factors American workers value is
a) standard of living.
b) pay rises.
c) money.
d) retirement.
e) benefits.
Resolução
Alternativa E
e) Correta. No primeiro parágrafo temos o seguinte: When it comes to
what makes us happy at work, job-satisfaction surveys have been
showing for years that the size of our paycheck is losing ground to
intangibles like autonomy, mobility, low stress, flexible hours, job
security, health coverage, paid time off and other benefits. Traduzindo
temos: Quando se trata do que nos faz feliz no trabalho, as pesquisas
de satisfação tem mostrado por anos que o tamanho do salário está
perdendo terreno para outros fatores menos tangíveis como a
autonomia, mobilidade, baixo estresse, horas flexíveis, segurança no
emprego, plano de saúde, descanso remunerado e outros benefícios.
Portanto, concluímos que a letra E é a correta pois os benefícios são
um dos fatores mais valorizados pelos trabalhadores americanos.
a, b, c e d) Incorretas. Como mostrado no item E, não é o modo de
vida (standard of living), os aumentos salariais (pay rises), o dinheiro
(money) ou a aposentadoria (retirement) que são mais valorizados
pelo trabalhador americano, mas sim os benefícios.

QUESTÃO 39
No trecho do primeiro parágrafo do texto – thanks to better sanitation,
more control over epidemics, improved nutrition and higher living
standards. – a expressão thanks to indica
a) enumeração.
b) causa.
c) conclusão.
d) consequência.
e) exemplificação.
Resolução
Alternativa B
Esse trecho pode ser traduzido por: “graças a melhores condições de
saneamento, maior controle sobre epidemias, nutrição enriquecida e
melhores padrões de vida”. Assim, a expressão “thanks to”, no
contexto, tem o significado de “graças a”, “devido a”, “por causa de”,
ou seja, indica causa (dentro do contexto do primeiro parágrafo, indica
as causas do aumento da expectativa de vida com o advento da
revolução industrial).
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QUESTÃO 41
According to the text, the boomer generation

Think education, which is in more demand than ever thanks to the
arrival of boomer grandchildren and millions of workers in need of
retraining. Think infrastructure, where much of the President´s nearly
$800 billion stimulus effort will be focused.”
Traduzindo temos: Onde estão estes empregos? Pense em
tecnologias ecológicas, que podem ser a base da próxima explosão
econômica. Pense no governo, que sob o comando de Obama está se
tornando maior. Pense em educação, que está mais em demanda do
que nunca, graças à chegada dos netos dos boomers e dos milhões
de trabalhadores precisando de novo treinamento. Pense em
infraestrutura, onde a maior parte dos quase 800 bilhões de dólares do
esforço de estímulo do Presidente será focada.
Portanto um dos campos com maior oportunidade de emprego está na
infraestrutura, logo, alternativa d.
As alternativas a,b,c e e não representam campos de oportunidades
de emprego segundo o texto.

a) doesn’t wish to retire because they believe that work gives meaning
to life.
b) competes for jobs with the young new grads and midlifers.
c) hasn’t saved enough money and has to continue working during
retirement years.
d) doesn’t care if jobs are scarce because people are always
reinventing themselves.
e) prefers health coverage rather than to dream of wealth.
Resolução
Alternativa C
a) Incorreta. Os boomers estão continuando a trabalhar mesmo após
a aposentadoria, não porque acreditam que o trabalho lhes dê um
significado para a vida, mas, como explicado acima, porque não
guardaram dinheiro para a aposentadoria.
b) Incorreta. A alternativa B afirma que os boomers têm que competir
por empregos com os recém graduados e com as pessoas de meia
idade. Na verdade o texto menciona os recém graduados e as
pessoas de meia idade para dizer que apesar da economia ter retirado
mais de meio milhão de empregos por mês, ainda há empregos para
estas classes, mas não diz nada sobre o fato do boomers terem que
competir com eles.
c) Correta. No segundo parágrafo temos a seguinte frase:
The massive boomer generation is entering its retirement years
undersaved and in need of continued employment. Traduzindo temos:
A enorme geração de boomers (bebês nascidos pós guerra) está
entrando na aposentadoria sem economias tendo, portanto, que
continuar empregado.
d) Incorreta. Pois afirma que a geração boomer não se importa se os
empregos são escassos porque estão sempre reinventando a si
mesmos, quando na verdade o texto diz que há empregos para
aqueles que se reinventam, sem mencionar boomers (...there are
pockets of employment, both for new grads and midlifers reinventing
themselves, that offer decent pay...).
e) Incorreta. Na frase Yet boomers are determined to scale back
hours and stress, and some at least are happy to trade a big salary for
work with meaning and which allows for a better work/life balance, so
long as the bills still get paid. Este trecho explica que os boomers
estão determinados a reduzir horas de trabalho e estresse e que
alguns estão felizes em trocar um grande salário por um trabalho que
tenha significado e que permita um melhor equilíbrio entre trabalho e
vida, contanto que as contas ainda sejam pagas. Não menciona,
portanto, nada sobre preferir plano de saúde ao invés do sonho de
riqueza.

QUESTÃO 44
Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna da frase,
de acordo com as informações do texto.
The fact that boomers are growing fitfully into old age is a good _____
for choosing health care as a promising field in the job market.
a) payment
b) job
c) change
d) alternatively
e) reason
Resolução
Alternativa E
A FRASE: The fact that boomers are growing fitfully into old age is a
good ____________ for choosing health care as a promising field in
the job market.
Pela tradução temos: O fato de que os boomers estão envelhecendo
cada vez mais, é uma boa razão para escolher a assistência médica
como uma área promissora no mercado de trabalho.
As alternativas a, b, c e d são traduzidas respectivamente por
pagamento, emprego, mudança e alternativamente, as quais não
preenchem adequadamente a lacuna.
QUESTÃO 45
Assinale a alternativa que está de acordo com as informações do
texto.
a) As pessoas escolhem valorizar os benefícios intangíveis e podem
acabar passando necessidades na vida.
b) Os empregos estão escassos e acabam por enterrar quaisquer
sonhos de riqueza.
c) O presidente dos Estados Unidos investirá quase 800 bilhões de
dólares em infraestrutura.
d) O salário médio nos Estados Unidos está bem acima de US$
32,390 por ano.
e) Muitos americanos estão aprendendo mandarim, pois aliam viagens
de férias às de negócios.
Resolução
Alternativa B
a) Incorreta. Segundo o texto, as pessoas escolhem valorizar os
benefícios intangíveis desde que não passem necessidades e tenham
suas contas pagas, como vemos neste trecho: “...some at least are
happy to trade a big salary for work with meaning and which allows for
a better work/life balance, so long as the bills still get paid.”
b) Incorreta. De acordo com o texto a economia está cortando meio
milhão de empregos por mês. Entretanto mesmo em tempos como
hoje há muitos empregos que oferecem pagamentos decentes com
grandes benefícios e segurança, como vemos neste trecho do terceiro
parágrafo: Our economy has been shedding more than a half million
poisitions a month. Yet even now there are pockets of employment,
both for newgrads and midlifers reinventing themselves, that offer
decent pay with great benefits and security.
c) Correta. De fato, o presidente dos Estados Unidos investirá quase
800 bilhões de dólares em infraestrutura, conforme fica explícito neste
trecho do último parágrafo: Think infrastructure, where much of
president´s nearly $800 billion stimulus effort will be focused.
d) Incorreta. O valor de $32,390 no texto representa a média anual do
salário americano, que pode ser confirmado neste trecho: “...they pay
well above the median annual U.S. salary of $32,390...”. Assim, o
salário médio não está bem acima deste valor.
e) Incorreta. O mandarim mencionado no texto é apenas para explicar
o significado da palavra zai jian que significa bye bye. O texto não
menciona nada a respeito de viagens de férias associada às de
negócios.

QUESTÃO 42
No trecho do terceiro parágrafo do texto, – and it will do so without
relegating those people to a life of need. – a palavra it refere-se a
a) our job market.
b) go-getter.
c) intangible.
d) American.
e) dreams of wealth.
Resolução
Alternativa A
No trecho: “America remains a land of opportunity and will continue to
reward go-getters chasing dreams of wealth. But increasingly, our job
market will also reward those who place a higher value on intangibles,
and it will do so without relegating those people to a life of need.”, cuja
tradução é: A América continua a ser uma terra de oportunidades e irá
continuar a recompensar aqueles que buscam sonhos de riqueza.
Mas, cada vez mais, nosso mercado de trabalho irá também
recompensar aqueles que dão mais valor aos intangíveis, e ele irá
recompensar sem relegar aquelas pessoas à uma vida de
necessidades. Portanto it se refere ao mercado de trabalho americano
ou, our job market.
QUESTÃO 43
One of the fields that offer good employment opportunities is
a) industry.
b) job security.
c) midlife retirement.
d) infrastructure.
e) chastened financial system.
Resolução
Alternativa D
A questão 43 se baseia na seguinte frase: um dos campos que
oferece oportunidades de emprego é...
“No último parágrafo temos: Where are these jobs? Think green
technologies, which may be at the root of the next economic boom.
Think government, which under President Obama is getting bigger.
13

OS MELHORES GABARITOS DA INTERNET: www.elitecampinas.com.br
(19) 3251-1012

O ELITE RESOLVE UNIFESP 2010 – PORTUGUÊS E INGLÊS

REDAÇÃO
Leia os textos seguintes e reflita sobre as questões por eles propostas.

Com base nas informações e reflexões apresentadas nos textos de
apoio e em seus próprios conhecimentos, elabore uma dissertação
argumentativa, em prosa e em norma padrão, sobre o seguinte tema:
A telenovela brasileira: conscientização ou alienação?

Texto 1

COMENTÁRIOS
Embora as telenovelas sejam um tema pouco abordado em
provas, certamente o candidato poderia se valer de seus
conhecimentos anteriores para elaborar o texto, o que não seria difícil,
já que a presença das telenovelas na vida dos brasileiros é inegável e
o candidato médio teria uma série de informações e opiniões sobre o
assunto.
A coletânea se abre com uma charge mostrando uma mulher de
baixa renda, presumivelmente uma empregada doméstica ou dona do
lar, a julgar pelo lenço e pela vassoura, vendo uma cena de amor na
televisão e chorando. O candidato poderia interpretar a charge como
uma crítica à alienação do povo humilde, que chora por problemas
fictícios, deixando de lado sua própria realidade.
No segundo fragmento há uma clara defesa das telenovelas,
consideradas pela autora do texto, uma professora da USP, “o grande
produto cultural brasileiro, maior que a literatura e a música”. A autora
afirma que as novelas são menos alienantes que os telejornais e que
não deveriam ser ignoradas pelos educadores, já que a influência
desse produto cultural é inegável. Além disso, um importante
argumento que poderia ser retirado desse excerto é o de que as
novelas colocam em discussão temas importantes da atualidade para
um público menos informado.
Já o terceiro fragmento, uma opinião expressa em jornal, mostra
um leitor afirmando que não assiste novelas, por considerá-las
tediosas e repetitivas. O autor do texto conclui dizendo que novelas
são ridículas e que, de acordo com um provérbio, “o ridículo mata”.
Dessa forma, destaca claramente o aspecto prejudicial da novela. O
candidato atento poderia notar que, embora a tese desse terceiro
fragmento seja diametralmente oposta à do segundo, os argumentos
não o são: enquanto aqui há um depoimento pessoal, no excerto
anterior há um comentário mais geral, valorizando a influência das
telenovelas para a sociedade como um todo, especialmente as
pessoas menos instruídas. Dessa forma, é possível um candidato
concordar que as novelas podem ser tediosas para um certo grupo de
espectadores e, ainda assim, defender sua importância para outro
grupo.
Essa segunda visão é retomada no quarto e último fragmento: no
trecho, retirado da obra Televisão: a vida pelo vídeo, o autor afirma
que a telenovela transmite às pessoas informações sobre as formas
adequadas de vida em sociedade. O trabalhador, exausto, veria na
tela uma vida diferente da sua (e mais aceitável) e se esqueceria
momentaneamente de seus problemas.
A leitura atenta do tema revela uma orientação para o candidato
não se restringir à questão da qualidade dramática das telenovelas;
mais que isso, haveria de refletir sobre a influência desse gênero
narrativo na sociedade brasileira. Assim, é de se esperar que os
candidatos capazes de uma leitura mais abrangente sejam bem
sucedidos na tarefa.

(www.raulmarinhog.files.wordpress.com/2009/03/novela1.jpg Adaptado.)

Texto 2
Considerar a telenovela um produto cultural alienante é um
tremendo preconceito da universidade. Quem acha que novela aliena
está na verdade chamando o povo de débil mental. Bobagem imaginar
que alguém é induzido a pensar que a vida é um mar de rosas só por
causa de um enredo açucarado. A telenovela brasileira é um produto
cultural de alta qualidade técnica, e algumas delas são verdadeiras
obras de arte.
Ela é educativa no sentido de levantar certas discussões
para um público relativamente pouco informado. Na década de 70, os
autores faziam isso de maneira mais sutil. Nos dias atuais, sem a
censura, as discussões podem ser mais abertas.
O problema não está no que a novela transmite, mas na
maneira como o assunto é debatido. O que precisa mudar com a
máxima urgência é essa situação em que os educadores ignoram a
existência da novela. As novelas estão aí, fazem um sucesso danado
e mexem com a cabeça da moçada. Eu diria até que alienam menos
que os telejornais.
Como a novela é considerada um subproduto, as pessoas
preferem dizer que foram a um concerto de música clássica a dizer
que ficaram em casa vendo novela, como na verdade gostariam. A
pessoa pode até ter dormido durante o concerto, mas acha que é mais
chique. Uma bobagem, porque a telenovela é o grande produto
cultural brasileiro, maior que a literatura e a música.
(Trechos adaptados da entrevista da professora Maria Aparecida Baccega, da USP, à
revista Veja, em 24.01.1996.)

Texto 3
Não vejo novelas. A última que me prendeu ao sofá foi
escrita pelo Dias Gomes, que era um craque. Hoje, 15 segundos de
novela bastam para me matar de tédio. Os mesmos personagens, o
mesmo enredo, as mesmas caretas, as mesmas frases idiotas, as
mesmas cenas toscas, a mesma história chata.
As novelas são ridículas. Há um provérbio – que dizem ser
francês – que assegura que “o ridículo mata”.
(Roberto Gomes. Gazeta do Povo, 16.08.2009.)

Texto 4
A dramatização e a representação da vida conquistaram –
não por acaso – o privilégio do melhor horário noturno, pois mexem
com mecanismos mentais muito fortes e decisivos. A telenovela não é
uma imposição forçada nem um mecanismo de fuga. Não se confunde
com o sono, com o uso da droga ou do álcool nem tenta escapar das
obrigações sociais; ao contrário, o grande público busca, pela
telenovela, entrar inteiramente no social, no conhecimento e no
domínio das regras da sociedade.
J.S.R. Goodlad, autor dessa tese, afirma que o motivo de se
assistir às telenovelas é que por meio delas as pessoas podem
ordenar e organizar sua vivência social segundo o que é permitido na
sociedade, ou seja, de acordo com o “comportamento social
adequado”.
Se o drama, segundo ele, assumiu anteriormente a função
social através dos mitos, dos contos populares e dos rituais, é a
telenovela que hoje atua como método de controle social.
Diante de uma vida problemática e sem esperanças, da
necessidade de ganhar dinheiro, de ter uma casa ou um negócio
próprio, de encontrar um companheiro, diante das exigências do
trabalho, das contas a pagar e dos compromissos, a esfera emotiva
das pessoas retrai-se. A vida que a televisão mostra é então, para o
homem e para a mulher, uma verdadeira troca, com vantagens, de sua
vida real. (...) Ela é o alimento espiritual desse corpo cansado, sugado
e exaurido pelo trabalho industrial na linha de montagem, pelo trabalho
burocrático no banco ou na repartição, pelo trabalho enfadonho dos
escritórios e das lojas.
(Ciro Marcondes Filho, Televisão: a vida pelo vídeo.)
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