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c) Incorreta, pois o eu lírico não se sente enganado, já que sabia que
aquele em quem depôs sua vida era “somente onda” e “nuvem”, ou
seja, tinha consciência previamente de que o amor seria passageiro.
d) Incorreta, pois o fragmento não indica que aquele amor seria
melhor por ser uma angústia inevitável.
e) Incorreta, pois o fragmento não considera que a opção de amar
mesmo sabendo que sofreria seria equivocada. Além disso, nada há
que se refira a ter medo de amar; ao contrário, o eu lírico tem coragem
de amar mesmo sabendo que vai sofrer.

QUESTÃO 01
Leia a charge.

QUESTÃO 03
Todo estudante sabe que atualidade também é questão de vestibular.
Para garantir um bom desempenho, fique atento a temas que se
repetem durante alguns dias em jornais, sites ou canais de TV.
Quando estiver se informando, relacione os acontecimentos aos
conteúdos aprendidos em sala de aula. E cuidado especial com meio
ambiente, sempre em alta nas provas. (Veja, 18.05.2011.)
A intenção explícita do texto, considerada a interlocução nele definida,
é
a) descrever que o próprio vestibular é um tema de atualidade.
b) orientar os vestibulandos sobre como estudar atualidade.
c) mostrar aos professores que a tv é importante para se ensinar
atualidade.
d) enfatizar as divergências entre informações da mídia e da escola.
e) indicar aos estudantes que meio ambiente é um tema já
desgastado.
Resolução
Alternativa B
a) Incorreto. O trecho em questão não é descritivo, mas informativo.
Além disso, não seria, segundo o texto, o vestibular um tema da
atualidade, mas o contrário: a atualidade seria um tema de vestibular.
b) Correto. As marcas de interlocução, que revelam a função
apelativa da linguagem, permitem dizer que se trata de um texto que
orienta os leitores, no caso vestibulandos, a em quais lugares
encontrar temas de atualidade.
c) Incorreto. Não apenas a TV, mas também sites e jornais. Esta
afirmativa restringe o sentido do texto.
d) Incorreto. No texto a escola seria complementada por jornais, sites
e canais de TV, ou seja, a mídia. Não há, portanto, confronto entre
mídia e escola.
e) Incorreto. O texto afirma o contrário, meio ambiente seria um dos
assuntos principais (sempre em alta nas provas).

(www.newtonsilva.com)
É correto afirmar que a charge visa
a) apoiar a atitude dos alunos e propor a liberação geral da frequência
às aulas.
b) enaltecer a escola brasileira e homenagear o trabalho docente.
c) indicar a deflagração de uma greve e incentivar a adesão a ela.
d) recriminar os alunos e declarar apoio à política educacional.
e) criticar a situação atual do ensino e denunciar a evasão escolar.
Resolução
Alternativa E
a) Incorreto. Não é possível afirmar que a charge apóia a atitude de
alunos de não frequentarem as aulas. Se assim fosse, teríamos algum
indício no plano verbal, como uma frase de efeito ou uma palavra de
ordem, em geral, a função apelativa da linguagem seria utilizada: "Não
venham às aulas".
b) Incorreto. Não há indícios não verbais, tão pouco verbais, de
enaltecimento da escola. Há no plano verbal uma frase que sentencia
um grave problema escolar, qual seja, a evasão.
c) Incorreto. Não há palavras de ordem, tão pouco indícios visuais
que conectariam essa charge a qualquer movimento grevista.
d) Incorreto. Pode-se falar em crítica ao aluno, mas não há elementos
linguísticos não verbais ou verbais de apoio a políticas educacionais.
e) Correto. O aluno que estudo gêneros textuais tende a considerar
as charges como textos relativamente estáveis, que em geral propõe
algum tipo de crítica a situações da realidade. A pergunta “Onde está
o sujeito?” revela uma ambiguidade: pode-se pensar em uma pergunta
de uma aula de gramática, nesse caso, o sujeito seria “o aluno”, da
oração “O aluno não veio mais assistir aula”; mas sujeito também pode
ser entendido como pessoa, indivíduo, nesse caso, os alunos que não
iriam à escola. Portanto denuncia a evasão escolar.

QUESTÃO 04
Leia o poema de Almeida Garrett.
Seus olhos
Seus olhos – se eu sei pintar
O que os meus olhos cegou –
Não tinham luz de brilhar,
Era chama de queimar;
E o fogo que a ateou
Vivaz, eterno, divino,
Como facho do Destino.

QUESTÃO 02
Leia os versos de Cecília Meireles, extraídos do poema Epigrama n.º
8.
Encostei-me a ti, sabendo bem que eras somente onda.
Sabendo bem que eras nuvem, depus a minha vida em ti.
Como sabia bem tudo isso, e dei-me ao teu destino frágil,
fiquei sem poder chorar, quando caí.
O eu lírico reconhece que a pessoa em quem depôs sua vida
representava
a) uma relação incerta, por isso os desenganos vividos seriam
inevitáveis.
b) um sentimento intenso, por isso tinha certeza de que não sofreria.
c) um caso de amor passageiro, por isso se sentia enganado.
d) uma angústia inevitável, por isso seria melhor aquele amor.
e) uma opção equivocada, por isso sempre teve medo de amar.
Resolução
Alternativa A
a) Correta, pois a pessoa em quem depôs sua vida é comparada a
“onda” e “nuvem”, ou seja, passageiro e que se desfaz com facilidade.
Isso levaria a um “destino frágil” que faria com que a relação fosse
incerta e, portanto, com desenganos inevitáveis.
b) Incorreta, pois o eu lírico sabia que sofreria, já que estava ciente
de que o destino daquele em quem depôs sua vida era “frágil”. Além
disso, saberia que cairia e justamente por isso ficou “sem poder
chorar”.

Divino, eterno! – e suave
Ao mesmo tempo: mas grave
E de tão fatal poder,
Que, um só momento que a vi,
Queimar toda alma senti...
Nem ficou mais de meu ser,
Senão a cinza em que ardi.
Da leitura do poema, depreende-se que se trata de obra do
a) Barroco, no qual se identifica o escapismo psicológico.
b) Arcadismo, no qual se identifica a contenção do sentimento.
c) Romantismo, no qual se identifica a idealização da mulher.
d) Realismo, no qual se identifica o pessimismo extremo.
e) Modernismo, no qual se identifica a busca pela liberdade.
Resolução
Alternativa C
a) Incorreta. Escapismo é característica do Romantismo e não do
Barroco como afirmado nesta alternativa. Além disso, escapismo não
é destacado no texto.
b) Incorreta. Ao contrário do que descrito em na alternativa, o poema
em questão apresenta forte sentimentalismo.
c) Correta. De fato, o texto apresenta idealização da mulher
(conforme se verifica nos versos 1 e 2 da 1ª estrofe e versos 4 e 5 da
2ª estrofe). Tal idealização é, de fato, própria do Romantismo.
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d) Incorreta. Apesar da sugestão de aniquilamento do sujeito (dois
últimos versos do poema), tal experiência é tratada mais de modo a
enfatizar o sentimentalismo do que propriamente expressar
‘pessimismo’. Deve-se observar que o eu-lírico se mostra um tanto
entusiasmado com a impressão causada pela experiência de
contemplá-la (sobretudo nos versos 1 e 2 da 2ª estrofe).
e) Incorreta. Não há elementos neste texto que possam caracterizar
uma busca por liberdade.

QUESTÃO 06
Em suas considerações, o personagem Natureza Morta conclui que
a) as pessoas gostam de sair às ruas em dias de chuva.
b) a chuva em excesso teve o seu lado positivo.
c) o lado bom da chuva foi o comentário nos botecos.
d) as pessoas ficam alegres em dias chuvosos.
e) a chuva muito agradou aos vendedores de guarda-chuva.
Resolução
Alternativa B
a) Incorreto. No último trecho do texto, o narrador afirma que a
freguesia desapareceu das ruas por causa da chuva, agravada pelo
frio.
b) Correto. Dentre as alternativas, esta é a que sentencia a atitude de
Natureza Morta, que procura e encontra um lado positivo em tanta
chuva: o aumento da procura pelos que consertam limpadores de
pára-brisa.
c) Incorreto. O comentário nos botecos é citado sem que o narrador
atribua julgamento de valor a ele. O comentário que aparece em forma
de diálogo tem o sentido de uma reclamação, um lamento.
d) Incorreto. O fato de procurar um lado positivo significa que a
princípio não havia muitos. Portanto, é improvável concluir que as
pessoas fiquem alegres.
e) Incorreto. Como mostra o trecho do texto "... o tempo fez a alegria
(...) nem tanto, de quem vende guarda-chuva."

QUESTÃO 05
Observe a imagem veiculada na internet.

QUESTÃO 07
Analise as afirmações, com base na frase – Mas que chuvarada, né?
I. O termo chuvarada, conforme o sufixo que o compõe, indica chuva
em grande quantidade, da mesma forma como ocorre com os
substantivos papelada e criançada.
II. No contexto, o termo Mas deve ser entendido como um marcador
de oralidade, sem valor adversativo.
III. A frase não é, de fato, uma pergunta, pois traz a constatação de
uma situação vivida. Portanto, funciona com valor fático,
principalmente.
Está correto o que se afirma em
a) I, apenas.
b) III, apenas.
c) I e II, apenas.
d) II e III, apenas.
e) I, II e III.
Resolução
Alternativa E
I – Correta. O sufixo –ada é designador de quantidade (molecada) ou
de coletivos (bicharada). Pode ou não ter um valor pejorativo
(cambada).
II – Correta. Na fala da personagem, o termo tem valor expletivo: sua
ausência não acarreta em mudança semântica. Além disso, na
oralidade é comum iniciar-se falas com partículas desse tipo.
III – Correta. Trata-se de uma pergunta retórica, em que a resposta é
sabida dos interlocutores. Além disso, perguntas retóricas em geral
cumprem função fática, já que estabelecem o vínculo com o
interlocutor.

(UOL, 19.05.2011.)
O texto verbal contém uma passagem em desacordo com a normapadrão da língua portuguesa. Corrige-se essa inadequação com a
substituição de
a) tem por têm.
b) vitais por vital.
c) aprenda por aprende.
d) a por à.
e) cuidá-lo por cuidar dele.
Resolução
Alternativa E
a) Incorreto. De acordo com a ortografia que estará vigente até o final
de 2011, apenas em casos em que o sujeito encontra-se no plural, o
verbo ter deverá ser acentuado. No caso, fígado é o sujeito, no
singular, portanto, a grafia de ter está correta.
b) Incorreto. Trata-se de um caso de concordância nominal, como
vitais é determinado por funções, que se encontra no plural, deve vir
grafada da forma como está no texto.
c) Incorreto. A sentença orienta o leitor a cuidar de seu fígado. Com a
alteração de aprenda (modo imperativo, segunda pessoa) por aprende
(modo indicativo, terceira pessoa) eliminar-se-ia a função apelativa da
linguagem e a marca de interlocução da mensagem publicitária.
d) Incorreto. Não se usa crase antes de unidades verbais.
e) Correto. Cuidar é um verbo transitivo indireto (cuida-se de algo), o
uso do pronome lo revela o problema, já que é usado em verbos
transitivos diretos. O complemento adequado é dele (objeto indireto do
verbo).

QUESTÃO 08
As expressões no texto utilizadas como equivalentes são
a) óbvio e comentário (ambas no 1.º parágrafo).
b) teimou e bateu ponto (ambas no 1.º parágrafo).
c) sem parar (no título) e ininterrupta (no 3.º parágrafo).
d) chuvarada (no 2.º parágrafo) e águas (no 3.º parágrafo).
e) pelo excesso de uso e de maneira compulsória (ambas no 4.º
parágrafo).
Resolução
Alternativa C
a) Incorreta. Óbvio significa algo muito evidente. Comentário significa
a fala de uma pessoa acerca de algum elemento da realidade. Assim,
apesar de comentário ser possivelmente o determinante de óbvio, eles
não são equivalentes.
b) Incorreta. Teimar e bater ponto, podem se aproximar em acepções,
mas têm valores semântico-discursivos diferentes. No primeiro caso,
trata-se de algo feito com insistência de modo negativo. No caso de
bater ponto, trata-se de uma gíria, que significa estar presente em
algum lugar constantemente, rotineiramente, não se trata de algo
obrigatoriamente negativo.
c) Correta. Temos duas expressões com o mesmo sentido: algo que
acontece incessantemente, sem intervalo. Como nos dois casos,
ligam-se à ideia da chuva incessante, e tratam-se de termos
equivalentes.
d) Incorreta. Chuvarada reporta-se à grande quantidade de chuva que
abatia a cidade naquele momento; águas refere-se a pequeno riacho e
contradiz a ideia de algo em abundância.
e) Incorreta. Excesso de uso liga-se ao limpador de pára-brisa e
significa uso feito em excesso enquanto compulsório liga-se a
consumidores e significa obrigatoriamente.

TEXTO
INSTRUÇÃO: Leia o texto para responder às questões de números 06
a 08.
Chove chuva, chove sem parar
O óbvio, o esperado. Nos últimos dias, o comentário que
teimou e bateu ponto em qualquer canto de Curitiba, principalmente
nos botecos, foi um só:
– Mas que chuvarada, né?
De olho no nível das águas do pequeno riacho que passa
junto à mansão da Vila Piroquinha, Natureza Morta procurou o lado
bom de tanta chuva ininterrupta.
Concluiu que, pelo excesso de uso, dispositivo sempre
operante, o tempo fez a alegria do pessoal que conserta limpador de
para-brisa. Desse pessoal e, nem tanto, de quem vende guardachuva. Afinal, do jeito que a coisa andava, agravada pelo frio, a
freguesia – de maneira compulsória – praticamente desapareceu das
ruas.
(Gazeta do Povo, 02.08.2011.)
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QUESTÃO 09
Observe o esquema.

QUESTÃO 10
O que o excesso de gordura tem a ver com problemas de
memória? Tudo, segundo estudos recentes. O último foi feito na Kent
State University (EUA) e mostrou que pacientes submetidos à cirurgia
bariátrica exibiram melhora na capacidade de armazenar informações
12 semanas depois da operação. “Estamos acompanhando esses
indivíduos para checar se a performance continuará a mesma um ano
e dois anos depois”, disse à ISTOÉ John Gunstad, líder da pesquisa.
Na sua experiência clínica, o médico Roberto Rizzi, membro da
Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, já havia
observado a associação. “Percebe-se que após uma grande perda de
peso há melhoria no poder de se lembrar das coisas”, diz.
(IstoÉ, 22.06.2011. Adaptado.)
Um título adequado ao texto é
a) Emagrecer faz bem à memória.
b) Médico brasileiro contesta estudo americano.
c) Gordura em excesso potencializa a memória.
d) Memória fica inalterada até dois anos após cirurgia.
e) Cirurgia traz perda de peso e de memória.
Resolução
Alternativa A
a) Correta. Trata-se da única alternativa que se aproxima da
conclusão da pesquisa: os médicos concluíram que a perda de peso
faz bem à memória. Além disso, a sentença Emagrecer faz bem à
memória dialoga com enunciados semelhantes, que circulam em
questões ligadas à saúde e às prevenções de doenças, como Fumar é
prejudicial à saúde.
b) Incorreta. Na fala do médico há reiteração das descobertas e não
contestação.
c) Incorreta. Gordura em excesso prejudica e não potencializa a
memória.
d) Incorreta. Não se sabe ainda se há alterações ou não após dois
anos da data da cirurgia. É justamente o que precisa ser observdo
pelos médicos.
e) Incorreta. A cirurgia traz perda de peso, mas melhora a memória.
QUESTÃO 11
Considere o texto.

(Veja, 18.05.2011)
Acompanhando a ideia de que “um livro puxa o outro”, quem leu As
Cidades Invisíveis deve ter lido
a) A Ilha do Tesouro.
b) Odisseia.
c) Os Maias.
d) O Homem da Areia.
e) O Decameron.
Resolução
Alternativa A
O esquema mostra algumas possíveis relações entre leituras.
Podemos inferir que o título “um livro puxa o outro” busca passar a
ideia que, cada leitura desperta o interesse em outras obras
relacionadas.
De acordo com essa ideia, podemos mapear quais as obras que
provavelmente levariam o leitor a ler um determinado livro. Dessa
forma, observando o esquema, a leitura de “As Cidades Invisíveis”
possivelmente teria sido motivada pela leitura de “O Aleph”, que por
sua vez se deve à leitura de “A Ilha do Tesouro”, resultado da série do
detetive “Sherlock Holmes” que, segundo o diagrama, teria como
ponto de partida “Harry Potter”.
Sendo assim, dentre as alternativas, a única presente nesta linha de
sucessão é “A Ilha do Tesouro”.

(IstoÉ, 18.05.2011.)
O objetivo do texto é
a) ironizar a ação do TCU no combate às fraudes.
b) mostrar os mecanismos de desvio de recursos.
c) sugerir a manutenção das verbas destinadas aos municípios.
d) explicar como é difícil desviar verbas.
e) ressaltar a qualidade da educação apesar das fraudes.
Resolução
Alternativa B
a) Incorreto. Trata-se de um infográfico, gênero jornalístico em que há
mescla de imagens e informações verbais, visando tornar as
informações do texto mais acessíveis ao leitor. Trata-se de um gênero
informativo em que não é comum a presença de ironia.
b) Correto. O título sentencia o propósito do texto: informar como o
programa é fraudado, ou em outras palavras, como os recursos são
desviados.
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c) Incorreto. Se houvesse alguma sugestão, haveria elementos no
modo imperativo, ou com caráter argumentativo. Isso não ocorre no
texto.
d) Incorreto. Não há elementos no texto que possam afirmar
categoricamente ser fácil ou difícil desviar verbas. Mas ao se utilizar
de um texto que apresenta o esquema de modo simplificado, sugerese justamente o contrário: é fácil desviar recursos.
e) Incorreto. No texto não há julgamentos de valor sobre a educação.

QUESTÃO 13
Quando dialoga com sua possível leitora, o narrador enfatiza que
a) a juventude deve ser aproveitada intensamente, para que as
mulheres, na velhice, não sofram com os danos do tempo.
b) a idade, ainda que passe para todas as mulheres
incondicionalmente, preocupa-as mais na sua juventude.
c) as moças dão pouca atenção à idade, já que sabem da
impossibilidade de fazer com que o tempo pare e as mantenha jovens.
d) alguns anos passam despercebidos na juventude, mas são muito
representativos mais tarde, na vida, se não houve casamento.
e) umas pessoas sofrem mais que outras quando passa a juventude,
notadamente se têm mais lembranças amorosas.
Resolução
Alternativa D
a) Incorreta, pois o narrador não menciona que se deve aproveitar a
vida na juventude, mas sim que, quando chegada a velhice sem que
tenha havido casamento, a idade passa a fazer diferença.
b) Incorreta, pois de acordo com o narrador, para quem tem apenas
vinte anos, a idade não preocupa ainda.
c) Incorreta, pois apesar das moças não se preocuparem com a idade
quando ainda tem vinte anos, o farão se estiverem na mesma situação
de Martinha na casa dos quarenta.
d) Correta, pois de acordo com o narrador, na situação de Martinha,
ou seja, ainda solteira, ter 43 em vez de 45 faz diferença, mas não faz
para a leitora de apenas vinte anos.
e) Incorreta, pois não é possível afirmar que Martinha teve muitas ou
poucas lembranças amorosas, já que nunca chega a “inventariar o
passado” no texto.

TEXTO
Instrução: Para responder às questões de números 12 a 16, leia o
trecho do conto de Machado de Assis.
Flor Anônima
Manhã clara. A alma de Martinha é que acordou escura. Tinha
ido na véspera a um casamento; e, ao tornar para casa, com a tia que
mora com ela, não podia encobrir a tristeza que lhe dera a alegria dos
outros e particularmente dos noivos.
Martinha ia nos seus... Nascera há muitos anos. Toda a gente
que estava em casa, quando ela nasceu, anunciou que seria a
felicidade da família. O pai não cabia em si de contente.
– Há de ser linda!
– Há de ser boa!
– Há de ser condessa!
– Há de ser rainha!
Essas e outras profecias iam ocorrendo aos parentes e amigos
da casa.
Lá vão... Aqui pega a alma escura de Martinha. Lá vão quarenta
e três anos — ou quarenta e cinco, segundo a tia; Martinha, porém,
afirma que são quarenta e três. Adotemos este número. Para ti, moça
de vinte anos, a diferença é nada; mas deixa-te ir aos quarenta, nas
mesmas circunstâncias que ela, e verás se não te cerceias uns dois
anos. E depois nada obsta que marches um pouco para trás. Quarenta
e três, quarenta e dois, fazem tão pouca diferença...
Naturalmente a leitora espera que o marido de Martinha
apareça, depois de ter lido os jornais ou enxugado do banho. Mas é
que não há marido, nem nada. Martinha é solteira, e daí vem a alma
escura desta bela manhã clara e fresca, posterior à noite de bodas.
Só, tão só, provavelmente só até a morte; e Martinha morrerá
tarde, porque é robusta como um trabalhador e sã como um pero. Não
teve mais que a tia velha. Pai e mãe morreram, e cedo.
A culpa dessa solidão a quem pertence? Ao destino ou a ela?
Martinha crê, às vezes, que ao destino; às vezes, acusase a si própria.
Nós podemos descobrir a verdade, indo com ela abrir a gaveta, a
caixa, e na caixa a bolsa de veludo verde e velha, em que estão
guardadas todas as suas lembranças amorosas. Agora que assistira
ao casamento da outra, teve ideia de inventariar o passado. Contudo
hesitou:
– Não, para que ver isto? É pior: deixemos recordações
aborrecidas.
(www.dominiopublico.gov.br. Adaptado.)
QUESTÃO 12
De acordo com o texto, o que levou Martinha a acordar com a alma
escura foi
a) a lembrança de estar quase só, pois seu marido se fora, restando
apenas sua tia velha.
b) a consciência de sua solidão, reforçada pelo evento de que
participara no dia anterior.
c) a percepção de que já estava com idade avançada e ainda
demoraria para morrer.
d) a certeza de que não foi e nem seria tão bem-aventurada como
previu sua família.
e) a possibilidade de que sua vitalidade, ainda que tivesse saúde,
fosse abalada.
Resolução
Alternativa B
a) Incorreta, pois Martinha era solteira.
b) Correta, pois o que trouxe tristeza a Martinha foi ter ido a um
casamento na véspera e visto a alegria dos noivos que lhe lembrava
de sua solidão.
c) Incorreta, pois Martinha não tem idade tão avançada (43 ou 45
anos) e não se preocupa que demorará para morrer, mas sim que
viverá solitária ainda por muitos anos.
d) Incorreta, pois, apesar de ser um dos aspectos que poderiam
deixar Martinha com a “alma escura”, o narrador não o menciona
explicitamente como o faz acerca da solidão da personagem.
e) Incorreta, pois o texto não menciona preocupação com a vitalidade
de Martinha, que é tida como robusta.

QUESTÃO 14
Na construção da narrativa, o narrador apresenta uma realidade não
idealizada, o que é comum à estética literária realista. Isso se
configura no texto com
a) a expectativa de Martinha que, ainda velha, nutria esperanças de
poder casar-se e ser feliz com seu marido.
b) a busca que Martinha faz de suas lembranças amorosas,
guardadas na gaveta, na caixa, na bolsa verde e velha.
c) a quebra da expectativa da leitora, que esperaria na sequência do
conto um companheiro para Martinha.
d) a investigação de tempos passados, que Martinha pensa fazer para
abandonar a tristeza em que vive.
e) as profecias dos parentes e amigos da família que traçaram um
mundo de encantos para Martinha.
Resolução
Alternativa C
a) Incorreta, pois o texto não menciona que Martinha tinha
esperanças de poder casar-se e ser feliz com o marido, apenas que
não se casara e sentia-se solitária.
b) Incorreta, pois Martinha nunca chega a rever suas lembranças
amorosas.
c) Correta, pois o próprio narrador menciona que a leitora
provavelmente espera que haja um marido. O fato de ele não existir,
mesmo Martinha já tendo passado dos quarenta, mostra uma
realidade não idealizada.
d) Incorreta, pois quando Martinha pensa em investigar tempos
passados, isso não a faria abandonar a tristeza em que vive, tanto que
ela desiste de fazê-lo justamente porque lhe traria mais
aborrecimentos.
e) Incorreta, pois as profecias dos parentes são realidades
idealizadas, ao contrário do que seria comum à estética literária
realista.
QUESTÃO 15
Analise as afirmações.
I.
Em – Martinha ia nos seus... – a suspensão do pensamento,
marcada pelo emprego das reticências, se dá em função das
projeções que o narrador passa a fazer sobre a idade da
personagem.
Na oração – Pai e mãe morreram, e cedo. – o termo em
II.
destaque está empregado com valor adverbial, estabelecendo
relação de tempo.
III. A frase inicial do penúltimo parágrafo do texto, em discurso direto
da personagem Martinha, assumiria a seguinte redação: A culpa
desta solidão a quem pertence? Ao destino ou a mim? Eu creio,
às vezes, que ao destino; às vezes, acuso-me a mim própria.
Está correto o que se afirma em
a) I, apenas.
d) II e III, apenas.
4
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Resolução
Alternativa E
I. Correta, pois, com a suspensão do pensamento, o narrador fala das
profecias de quando a personagem nascera, o que ocorrera “há
muitos anos”, ou seja, Martinha não era mais jovem.
II. Correta, pois o termo “cedo” qualifica temporalmente o verbo
“morrer”.
III. Correta, pois a transformação do discurso indireto livre utilizado no
texto em discurso direto implica na substituição da terceira pessoa
pela primeira, como ocorre no trecho transcrito nesse item.

QUESTÃO 18
Assinale a alternativa em que a reescrita do trecho altera o sentido do
texto.
a) ... e, depois de obtida a sua baixa, contínuo de secretaria. = ... e, depois
de obtida a sua dispensa, contínuo de secretaria.
b) Releva dizer que o Romualdo só deixou crescer as barbas... = Convém
ressaltar que o Romualdo só deixou crescer as barbas...
c) ... com aquelas opulentas suíças brancas a emoldurar-lhe a cara... = ...
com aquelas opulentas suíças brancas a emoldurar a sua cara...
d) ... e essa ilusão só se desfazia quando ele falava... = ... e essa ilusão se
desfazia quando só ele falava...
e) ... por mais que compusesse a sua fisionomia austera e veneranda... =
... embora compusesse a sua fisionomia austera e veneranda...

QUESTÃO 16
Assinale a alternativa em que se reescreve o trecho – É pior:
deixemos recordações aborrecidas. – mantendo-se o sentido do texto.
a) É pior. Convém deixarmos recordações aborrecidas.
b) É pior que deixemos recordações aborrecidas.
c) É pior, quando deixamos recordações aborrecidas.
d) É pior. É possível deixarmos recordações aborrecidas.
e) É pior, porque deixamos recordações aborrecidas.
Resolução
Alternativa A
a) Correta. O sentido de que é melhor não pensar nas recordações
aborrecidas é mantido pelo uso de “convém”.
b) Incorreta. O uso de “que” inverte o sentido do trecho, ou seja,
afirma que não pensar nas recordações é pior do que pensar nelas.
c) Incorreta. O uso de “quando” inverte o sentido do trecho, ou seja,
afirma que quando não se pensa nas recordações é pior do que
quando se pensa nelas.
d) Incorreta. O uso da palavra “possível” deixa margem para que não
se deixe, apenas se possa deixar as recordações, o que muda o
sentido original.
e) Incorreta. O uso de “porque” estabelece uma relação de causa
(“deixar recordações aborrecidas”) e consequência (“ser pior”),
modificando o sentido original.

Resolução
Alternativa D
a) Incorreto. Não há alteração de sentido ao substituir baixa por
dispensa, pois ambos os termos no contexto tem o mesmo significado:
a saída do exército.
b) Incorreto. Releva provém de relevo, dar destaque, o que aproxima
o sentido do termo da expressão substituta convém ressaltar.
c) Incorreto. O pronome lhe, refere-se ao termo “cara [de Romualdo]”,
bem como o seu substituto sua.
d) Correto. A troca de posição do advérbio só modifica o verbo
determinante deste elemento. No primeiro caso, o advérbio relacionase a desfazia, no segundo a falava, logo há alteração de sentido. A
primeira sentença, original, permite a seguinte paráfrase: A desilusão
se desfazia somente no momento em que ele falava. Já segunda
sentença permite a seguinte paráfrase: A desilusão se desfazia
quando ele falava sozinho.
e) Incorreta. Não há alteração de sentido, pois tanto a locução
conjuntiva por mais que, quanto a conjunção substituta embora
possuem o mesmo valor semântico, qual seja, concessivo.
TEXTO
INSTRUÇÃO: Leia o texto para responder às questões de números 19 e
20.

TEXTO
Instrução: Leia o texto para responder às questões de números 17 e
18.
O Romualdo tinha nascido, talvez, para os mais altos
destinos; mas como os pais se esqueceram de mandar educá-lo, e ele
mal sabia ler e escrever, o mais que arranjou foi ser soldado do
exército, e, depois de obtida a sua baixa, contínuo de secretaria.
Releva dizer que o Romualdo só deixou crescer as barbas
depois de contínuo; se as usasse quando era soldado e guerreava no
Paraguai, chegaria a capitão pelo menos.
Mas que contínuo! Alto, gordo, ereto, com aquelas opulentas
suíças brancas a emoldurar-lhe a cara, sem bigodes, mais parecia um
magistrado, cuja figura estava ao pintar para presidir a um júri
sensacional, e essa ilusão só se desfazia quando ele falava, porque o
Romualdo, benza-o Deus! por mais que compusesse a sua fisionomia
austera e veneranda, tinha o estilo e a prosápia do “povo da lira”.
Calado era um juiz; falando, um capadócio.

Mato, grosso até quando?
Em agosto de 2005, quando os astronautas do ônibus espacial Discovery
retornaram à Terra, a comandante Eileen Collins chamou a atenção para o
ritmo acelerado do desmatamento no planeta, facilmente observado do
espaço. (...)
O Brasil destaca-se nesse cenário tanto por ter a maior floresta tropical do
mundo quanto por ser líder mundial em desmatamento. O agronegócio, a
exploração madeireira irracional e a especulação fundiária são as causas
desse processo. Entre os estados, o Mato Grosso responde por quase
50% do desmatamento anual na Amazônia brasileira. A julgar pelo que
ocorre no presente, as projeções apontam para um cenário
ambientalmente catastrófico para esse estado, que chegará a 2020 com
menos de 23% da sua cobertura florestal original.
(Ciência Hoje, vol. 42, n.º 248, maio de 2008. Adaptado.)

QUESTÃO 19
O título do texto é sugestivo, porque
a) ironiza o nome composto de um estado brasileiro para mostrar que
ele conta com 50% de sua cobertura florestal original.
b) recupera o nome composto de um estado brasileiro para reforçar a
ideia de se preservar a maior reserva da floresta tropical.
c) explora o nome composto de um estado brasileiro para mostrar que
nele se desenvolvem negócios lucrativos.
d) desconstrói o nome composto de um estado brasileiro para sugerir
o alto nível de desmatamento nele presente.
e) emprega em sentido figurado o nome de um estado brasileiro, para
sugerir que nele o desmatamento está em vias de retrocesso.
Resolução
Alternativa D
a) Incorreto. Pode-se falar em ironia no título, mas a afirmativa de que
o estado tem 50% de sua vegetação original é falsa. Os 50% que
aparecem no texto relacionam-se à porcentagem do estado no
desmatamento total do Brasil, enquanto que somente se informa que
em 2020 restará apenas 23% de espaço original.
b) Incorreto. Não se trata de um texto que diretamente oriente ou
sugira a preservação da floresta tropical.
c) Incorreto. Apesar de citar os negócios lucrativos, o objetivo do
texto é informar sobre o desmatamento, independente de suas
causas.
d) Correto. Ocorre a desconstrução do nome composto Mato Grosso,
para sugerir que o mato está afinando, ficando menos denso e,
portanto o nível alto de desmatamento do estado.
e) Incorreto. Pode se falar em sentido figurado nos nomes das
figuras, mas não que o desmatamento está retrocedendo.

(Arthur Azevedo. As Barbas do Romualdo, em:
www.releituras.com.br/aazevedo_barbas.asp)

QUESTÃO 17
A construção de sentido no texto assenta-se, sobretudo, na evidente
contradição do personagem Romualdo, que
a) fora mal cuidado pelos pais, mas ainda assim subiu na vida.
b) era gordo, o que era incompatível com um magistrado.
c) tinha aparência física respeitável, mas era ignorante.
d) assumiu um cargo importante em que usava a língua do povo.
e) fazia serviços simples, opostos a sua elegância verbal.
Resolução
Alternativa C
a) Incorreta. Não se pode dizer que Romualdo subiu na vida, já que
ocupou o cargo de soldado na guerra do Paraguai, uma das mais
baixas patentes do exército e depois o de contínuo, espécie de “office
boy”, profissão de pouco prestígio.
b) Incorreta. A sua fisionomia era a única coisa que o aproximava de
um magistrado, segundo o narrador. A sua figura “alta, gorda” é o que
permite ao narrador no final sentenciar: “calado era um juiz; falando
um capadócio”.
c) Correta. A sentença final confirma esta alternativa: calado um juiz
(somente o físico se sobressai); falando um capadócio (quando se
expressa revela sua ignorância)
d) Incorreta. Não há elementos que versem sobre a língua do povo,
como afirma a alternativa.
e) Incorreta. Romualdo fazia serviços simples, mas não era
eloquente, nem tinha elegância verbal.
5
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QUESTÃO 20
Leia as frases.

TEXTO
Instrução: As questões de números 22 a 24 baseiam-se no texto a
seguir.
O crack vicia para sempre na primeira vez em que seus
componentes químicos inundam o cérebro do usuário. A pessoa passa
a roubar e matar, se preciso, para satisfazer as demandas psíquicas e
físicas impostas pela abstinência. Famílias inteiras são tragadas pelas
assustadoras crises dos viciados, _________ fúria desfaz os laços
domésticos mais estáveis, renega as normas básicas da convivência
social e anula mesmo a educação mais primorosa.
__________ isso, as autoridades em Brasília sentem-se
modernas e libertárias ao atender a anseios dos organizadores das
“marchas da maconha”. Tudo a favor da liberdade de expressão, mas
sem esquecer que as drogas leves são a porta de entrada para o
crack e sua trágica rota sem volta.
(Veja, 22.06.2011. Adaptado.)

I. Antes de o ônibus espacial Discovery chegar na Terra, a
comandante Eileen Collins chamou a atenção para o ritmo acelerado
do desmatamento no planeta.
II. O desmatamento no Brasil ocorre devido o agronegócio, a
exploração madeireira irracional e a especulação fundiária.
III. Segundo as projeções, existem possibilidades de que haja um
cenário ambientalmente catastrófico para o estado de Mato Grosso.
Com base nos princípios de regência, está correto o contido em
a) I, apenas.
b) III, apenas.
c) I e II, apenas.
d) II e III, apenas.
e) I, II e III.
Resolução
Alternativa B
I. Incorreto. Princípios de regência referem-se à relação estabelecida
entre os verbos e os nomes de uma oração, e os elementos
determinados por eles. Neste item, pode-se dizer que há incorreção na
regência do verbo chegar em “chegar na Terra”, já que o correto seria
“chegar à Terra”.
II. Incorreto. Aqui o problema de regência ocorre na locução
conjuntiva “devido” sem a preposição "a" que deveria segui-la.
Segundo os princípios da regência, o trecho deve ser reescrito:
“devido ao agronegócio, à exploração madeireira irracional e à
especulação fundiária”.
III. Correto. Não há problemas de regência no item III.

QUESTÃO 22
As lacunas do texto são preenchidas, correta e respectivamente, por
a) de que a – Sobre
b) que a – Para
c) cuja – Enquanto
d) em que a – Com
e) onde a – Após
Resolução
Alternativa C
a) Incorreta. O nexo ‘de que a’ não preenche adequadamente a 1ª
lacuna pois instauraria um problema de coesão. Neste caso, o nexo
adequado seria ‘cuja’, o gênero feminino se justifica porque o que se
possui, no contexto, é a ‘fúria’.
b) Incorreta. O nexo proposto para a 1ª lacuna é inadequado (pelo
mesmo motivo exposto para a alternativa anterior). Além disso, o nexo
‘para’ proposto para a 2ª lacuna instauraria uma relação de ‘direção’
ou ‘intuito de’. Na verdade, no caso do texto a relação é de
‘simultaneidade’
c) Correta. De fato, trata-se de um contexto em que o conectivo ‘cuja’
foi empregado adequadamente. No aspecto semântico, traz a
informação relativa à ideia de posse e no aspecto sintático estabelece
concordância (de número e de gênero) com a ‘coisa possuída’, que no
caso deveria ser o número singular e o gênero feminino de acordo
com a palavra ‘fúria’.
d) Incorreta. O nexo ‘em que a’ dá a idéia de ‘lugar’, inadequada para
o contexto. Vale notar que construções deste tipo são, relativamente,
comuns na linguagem coloquial, mas não estão de acordo com a
norma padrão. Quanto à 2ª lacuna, se preenchida com o nexo ‘Com’
funcionaria em termos de coesão (forma), mas causaria uma alteração
na coerência (conteúdo) do texto.
e) Incorreta. Embora muito frequente na linguagem coloquial, as
construções com o nexo ‘onde a’ muitas vezes apresentam problema
de coesão; excetuando, é claro, as situações nas quais o conectivo
retoma uma informação relativa a ‘lugar’ ou ‘espaço’.

QUESTÃO 21
Leia a charge.

(www.chargeonline.com.br)
No contexto apresentado, o personagem expressa-se informalmente.
Se sua frase fosse proferida em norma-padrão da língua, assumiria a
seguinte redação:
a) Fazemos o seguinte: a gente ressuscita o Bin Laden e lhe matamos
de novo.
b) A gente faz o seguinte: ressuscita o Bin Laden e lhe mata de novo.
c) Nós faremos o seguinte: ressuscitamos o Bin Laden e matamos ele
de novo.
d) Façamos o seguinte: a gente ressuscitamos o Bin Laden e
matamos de novo.
e) Façamos o seguinte: nós ressuscitamos o Bin Laden e o matamos
de novo.
Resolução
Alternativa E
a) Incorreta. A expressão ‘a gente’ é denotativa do registro coloquial e
não do registro formal. Além disso, o pronome ‘lhe’ é inadequado em
relação à regência verbal de ‘matar’ (transitivo direto).
b) Incorreta. Pelo mesmo motivo aventado acima.
c) Incorreta. Pois a escolha pronominal (do caso reto) está em
desacordo com o que prescreve da gramática normativa para o
contexto.
d) Incorreta. A expressão ‘a gente’ é, como já explicado acima, do
registro coloquial/informal.
e) Correta. Correlação adequada dos tempos verbais: 1º verbo
conjugado no modo imperativo e na 1ª pessoa do plural. Em seguida
dois verbos conjugados no modo indicativo e mantendo a 1ª pessoa
do plural. Todas as concordâncias e regências condizentes com as
prescrições da norma padrão.

QUESTÃO 23
Analisando-se as informações, fica evidente que a argumentação
desenvolvida no texto
a) enaltece as decisões tomadas pelas autoridades em Brasília.
b) defende a necessidade de liberação das drogas leves.
c) desvincula a ideia de que se usa o crack depois da maconha.
d) condena a liberdade de expressão e o uso de drogas.
e) questiona o consentimento governamental às marchas da maconha.
Resolução
Alternativa E
a) Incorreta. Não se pode falar em enaltecimento das autoridades, já
que o texto argumenta no último parágrafo que a maconha é porta de
entrada para outras drogas e que as autoridades, ao liberarem a
marcha da maconha, abririam as portas para o crack.
b) Incorreta. O texto é contrário às drogas leves, pois defende que
elas são a porta de entrada para drogas pesadas.
c) Incorreta. O texto acentua a idéia de que o crack é fumado
posteriormente ao início do uso da maconha.
d) Incorreta. O texto condena o uso de drogas e defende
categoricamente a liberdade de expressão: “Tudo a favor da liberdade
de expressão, mas (...)”.
e) Correta. O texto questiona o consentimento das autoridades às
marchas com o argumento de que não se pode esquecer da suposta
porta de entrada para drogas pesadas, que seria as drogas leves,
como a maconha.
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QUESTÃO 24
Na passagem – ... e anula mesmo a educação mais primorosa. – o
termo em destaque pode ser substituído, sem prejuízo de sentido, por
a) provavelmente.
b) até.
c) propriamente.
d) deveras.
e) eventualmente.
Resolução
Alternativa B
a) Incorreta. No contexto em que surge a sentença em questão,
ocorre uma enumeração das consequências do crack: “fúria [causada
pelas crises] desfaz os laços domésticos mais estáveis, renega as
normas básicas da convivência social e anula mesmo a educação
mais primorosa”. A substituição de mesmo por provavelmente
acarretaria em mudança de sentido na frase, eliminando a afirmativa
categórica e em seu lugar construindo uma ideia de probabilidade.
b) Correta. Mesmo produz um sentido de algo que está contido na
enumeração, que faz limite com ela, que inclui determinado elemento
nas consequências do crack. Neste sentido, o advérbio até teria esse
valor inclusivo.
c) Incorreta. Propriamente tem valor de algo particular. O crack não
destrói particularmente a educação mais primorosa, mas inclusive ela,
dentre outras coisas.
d) Incorreta. Deveras significa algo muito verdadeiro. Como dito, isto
exclui o sentido de inclusão presente no termo mesmo.
e) Incorreta. Eventualmente significa que somente em alguns casos
ocorreria a anulação da educação primorosa, quando o sentido do
texto trata não a frequência com que ocorre, mas que é uma
ocorrência.

QUESTÃO 26
As alternativas contêm trechos extraídos da revista Língua
Portuguesa, n.º 79, de abril de 2011. Assinale aquela em que a
relação de causa e efeito expressa pelos termos destacados no trecho
– Quando a grávida usa crack ou cocaína, o bebê costuma nascer
hiperexcitado, irritado, choroso. – também ocorre.
a) Os poetas são os seres iluminados que se cansaram da
formalidade das palavras e buscam (re)vesti-las de outras
significações...
b) O poeta recria a seu bel-prazer o mundo já tão conhecido pelos
outros homens que apenas veem o visível...
c) E quando tudo parece já estar acomodado em seus devidos lugares
é que vem, lá do Pantanal Mato-Grossense, um cidadão chamado
Manoel de Barros.
d) Ele foi chegando devagar, com a fala mansa, com os versos curtos
e com um jeito bem diferente de escrever.
e) Antes que alguém perguntasse quem era ele, ele se apresentou,
bem a seu modo.
Resolução
Alternativa A
a) Correta. A alternativa ‘a’ apresenta dois aspectos que, combinados,
funcionam como as ‘causas’ que levam os poetas a criar seus
poemas: o fato de serem os que se ‘cansaram da formalidade das
palavras’ e o fato de serem ‘seres iluminados’; o ‘efeito’ de tais
‘causas’ seria justamente: que tais poetas ‘buscam (re)vesti-las de
outras significações.
b) Incorreta. Neste caso, a relação é de ‘oposição’ entre o poeta que
recria o mundo ao seu bel-prazer e os outros homens que veem
apenas o visível e não de causa-efeito.
c) Incorreta. Também nesta alternativa, a relação é de oposição
entre: (tudo … acomodado) e a chegada de um cidadão chamado
Manoel de Barros. Vale mencionar que de acordo com esta frase, a
chegada do poeta promoveria uma certa agitação ou um desconcerto.
d) Incorreta. Neste caso há uma enumeração, sugestiva do modo
como chega e como age o poeta.
e) Incorreta. Neste caso, curiosamente, não temos uma relação de
causa-efeito porque o poeta não espera que alguém pergunte que ele
é para poder se apresentar. Caso houvesse uma pergunta e ele
respondesse, a relação seria de causa-efeito. No entanto, como ele se
antecipa à pergunta, acaba impossibilitando a tal relação.

TEXTO
Leia o texto para responder às questões de números 25 e 26.
Quando a grávida usa crack ou cocaína, o bebê costuma
nascer hiperexcitado, irritado, choroso. É sinal de que a droga chegou
ao cérebro e pode ter provocado alterações de desenvolvimento. Mas
o resultado desse contato precoce só pode ser observado anos
depois, quando a criança começar sua vida escolar.
(...)
A grande preocupação em relação ao crack e à cocaína é o
desenvolvimento futuro da criança. “As drogas alteram a arquitetura
cerebral do feto. Elas mudam a formação de sinapses, conexões e
circuitos. Ao final, podem provocar alterações cognitivas que
prejudicam a vida social e escolar da criança. Sua capacidade de
entender conceitos abstratos e fazer associações pode ser
comprometida”, diz Ruth Guinsburg, professora de pediatria neonatal
da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).

TEXTO
INSTRUÇÃO: Leia os versos do poeta Manoel de Barros para
responder às questões de números 27 a 29.
1
Descobri aos 13 anos que o que me
dava prazer nas leituras não era a
beleza das frases, mas a doença delas.
2
Respeito as oralidades.
Eu escrevo o rumor das palavras.
Não sou sandeu* de gramáticas.
Só sei o nada aumentado.

(Época, 20.06.2011. Adaptado.)
QUESTÃO 25
As informações textuais revelam que o consumo do crack ou da
cocaína durante a gravidez é preocupante, porque a criança
a) viverá anos depois de forma excitada, irritada e chorosa.
b) ficará impossibilitada de ter uma vida social e escolar.
c) terá um cérebro incapaz de realizar sinapses, conexões e circuitos.
d) poderá ter a sua capacidade de aprendizagem afetada no futuro.
e) manterá a droga alojada no cérebro, até a chegada da vida escolar.
Resolução
Alternativa D
a) Incorreta. Conforme o texto: excitação, irritação e o choro são
ocorrências perceptíveis desde o nascimento dentre as crianças
nascidas de mães usuárias de crack ou de cocaína.
b) Incorreta. Pode-se depreender da frase: “(…) anos depois, quando
a criança começar sua vida escolar (…)” que ela terá uma vida
escolar.
c) Incorreta. Pode-se depreender da frase: “(…) as drogas (…)
mudam a formação de sinapses, conexões e circuitos.” que a
alteração cerebral não atingirá (necessariamente) um nível que
impossibilitará as sinapses.
d) Correta. Trata-se de uma paráfrase perfeita da frase: “Ao final,
podem provocar alterações cognitivas que prejudicam a vida social e
escolar da criança”.
e) Incorreta. Extrapola o texto. Afinal, não há referência a
permanência da droga no organismo. O texto fala em permanência de
alterações sofridas no cérebro, em decorrência do uso das drogas.

(Versos extraídos de O Livro das Ignorãças.)

*tolo
QUESTÃO 27
Os versos transcritos em 1 e 2 assinalam que o eu lírico
a) se ressente das imposições das gramáticas, que comprometem a
sua criatividade.
b) reconhece a necessidade de fazer poesia, lembrando-se de atender
ao normativismo.
c) condena a expressão linguística que materializa textos sem a
beleza das frases.
d) propõe formas alternativas de expressão sem apegar-se ao rigor
das normas gramaticais.
e) busca a doença das palavras como forma de repensá-las e ajustálas à ideia de belo.
Resolução
Alternativa D
a) Incorreta. Embora o eu-lírico demonstre certa recusa por um
excesso de gramática, não chega a demonstrar ressentimento pela
gramática; nem a mencionar o efeito dela sobre a criatividade.
b) Incorreta. O eu-lírico não menciona ‘necessidade de fazer poesia’;
e, conforme se verifica no verso 3 da 2ª estrofe (Não sou sandeu de
gramáticas), também não demonstra intenção de ‘atender ao
normativismo’.
c) Incorreta. Conforme se verifica na 1ª estrofe, o eu-lírico sente mais
prazer a partir da ‘doença’ das frases do que da ‘beleza’ delas. Disso
7
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QUESTÃO 30
Leia a charge.

se depreende que ele não rejeitaria frases sem beleza, desde que
nelas se verificasse a ‘doença’.
d) Correta. As ‘formas alternativas’ referidas nesta alternativa ficam
sugeridas no poema pela expressão ‘doença’ (das frases) e o
desapego pela gramática se verifica no verso 3 da 2ª estrofe (Não sou
sandeu de gramáticas). Vale mencionar que, para tal interpretação,
seria melhor entender o termo ‘sandeu’ como ‘fora da realidade’ que,
no poema, estabelece um contraste coerente com a atitude do eupoemático em relação à linguagem (permanecer atento ao rumor das
palavras).
e) Incorreta. Não se trata de repensar as palavras porque o texto
sugere que o eu-lírico esteja interessado na ‘doença’ (das palavras)
não como um pretexto mas como um fim em si mesma.
QUESTÃO 28
Os versos transcritos em 2, no tocante à referência às “oralidades”,
permitem inferir que o eu lírico alude a uma linguagem de
a) circulação cotidiana, como a dos homens simples.
b) preocupação estética, como a dos literatos.
c) natureza formal, como a dos jovens acadêmicos.
d) investigação de linguagem, como a dos gramáticos.
e) viés ideológico, como a dos políticos.
Resolução
Alternativa A
a) Correta. Embora escrito por um autor contemporâneo, o poema
tem forte identificação com os textos modernistas (sobretudo com os
de autores da 1ª e da 2ª gerações modernistas). Daí a preferência
pelo registro coloquial (que no caso do poema em questão, diz
respeito à forma e ao conteúdo) muito adequado aos temas e
situações do cotidiano.
b) Incorreta. Embora se possa admitir a preocupação estética, por
parte do eu-lírico. Afinal, a ‘estética’ se relaciona ao estudo das
sensações e conforme se depreende do verso 2 da 2ª estrofe, o eulírico atenta para o ‘rumor das palavras’. No entanto, a preocupação
dele não é como a dos ‘literatos’ (que no poema sugere autores mais
teóricos)
c) Incorreta. Conforme se constata no verso 3 da estrofe 2: Não sou
sandeu de gramáticas, o eu-lírico está mais propenso a ‘escrever’ (no
sentido de registrar) as oralidades do que a formalizá-las
d) Incorreta. Pelos exatos motivos apresentados nas duas
alternativas anteriores.
e) Incorreta. Não há intenção ideológica; nem semelhança com a
linguagem dos políticos. Vale ressaltar que a linguagem dos políticos
costuma apresentar aspectos propagandísticos, persuasivos e
didáticos. Basicamente, o contrário do que identificamos no texto em
questão.

Analise as afirmações.
I.
O efeito de humor da charge advém da ideia de engano na
ligação, decorrente das diferentes formas para enunciar o
mesmo nome.
II.
Em determinados contextos comunicativos, Wilson e Wirso
podem ser usados como formas equivalentes, dependendo da
variante linguística de que se vale o falante em sua enunciação.
III. A frase – NÃO. É O WILSON. – manteria o sentido com a
omissão do ponto após o advérbio não.
Está correto o que se afirma em
a) I, apenas.
b) III, apenas.
c) I e II, apenas.
d) II e III, apenas.
e) I, II e III.
Resolução
Alternativa C
I. Correta. De fato, a graça da charge decorre do fato que o
personagem Wilson não reconheça o seu nome, quando tal é
pronunciado noutra variedade de linguagem.
II. Correta. De fato em algumas variantes de linguagem, comuns da
língua portuguesa, o fonema ‘l’ (como o da palavra ‘calda’, por
exemplo) é pronunciado como ‘r’ e não como ‘u’. Por isso, são comuns
pronúncias como: ‘cardo’ (em vez de ‘caldo’) ou ‘Gerardo’ (em vez de
Geraldo).
III. Incorreta. Afinal, a supressão do ponto entre ‘não’ e ‘é o Wilson’
tornaria o 2º termo ‘é o Wilson’ o objeto da negação. Quando, na
verdade, o 2º termo é um esclarecimento a partir da negação, que (no
contexto) se referia à pergunta “é o Wirso?”

QUESTÃO 29
Segundo o Dicionário Eletrônico Houaiss, paradoxo é uma “aparente
falta de nexo ou de lógica; contradição”. Nos versos de Manoel de
Barros, exemplifica-se a definição do dicionário com:
a) Descobri aos 13 anos...
b) ... não era a beleza das frases...
c) Respeito as oralidades.
d) Não sou sandeu de gramáticas.
e) Só sei o nada aumentado.
Resolução
Alternativa E
a) Incorreta. O verso apresentado nesta alternativa está em registro
denotativo. Não apresenta nenhuma contradição real ou aparente;
nenhum absurdo nem tampouco desconexão.
b) Incorreta. Não há figura de pensamento. Do ponto de vista formal,
chama atenção o trabalho com a sonoridade (aliteração do fonema
‘a’).
c) Incorreta. Pelo mesmo motivo proposto para a alternativa ‘a’.
d) Incorreta. Pode-se classificar o recurso usado em ‘sandeu de
gramáticas’ como uma metáfora, como uma hipérbole ou até como um
ironia. Mas, não seria correto interpretar como contradição, absurdo ou
desconexão.
e) Correta. Há pode-se dizer duas ocorrências que poderiam ser
classificadas como paradoxais. A 1ª se deve ao uso do ‘nada’ como
objeto direto do verbo saber. Pois, o ‘nada’ parece absurdo como
referência àquilo que alguém saiba. Sobretudo pelo fato de aparecer
antecedido pelo artigo definido. A 2ª ocorrência paradoxal diz respeito
ao modo como o poeta empregou o adjunto adnominal ‘aumentado’
em relação ao ‘nada’. A idéia de que um ‘nada’ possa ser ‘aumentado’
parece absurda ou incoerente. Portanto, tem-se um ‘paradoxo’.
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informações presentes no texto. De acordo com o quarto parágrafo do
texto, o sistema pode ser usado para controlar jogos de computador
ativados por voz (… such a system can be used to control a voiceactivated computer game), o que não significa que já é amplamente
utilizado.
c) Incorreta. Não se pode afirmar, com base no texto, que o sistema
pode ser grudado em roupas e objetos pessoais. Além disso, ele pode
ser preso à pele, mas não através de cola e sim de forças
eletrostáticas naturais. (… sticks to the skin by natural electrostatic
forces rather than glue.)
d) Correta. Podemos afirmar que o sistema dificilmente pode ser
notado (can be hardly noticed) devido às suas dimensões e
características, conforme os seguintes trechos do primeiro parágrafo;
(… with the invention of an ultra-thin and flexible electronic circuit…) e
(…which is almost invisible…). Além disso, no segundo parágrafo,
temos o seguinte trecho, atribuído ao Professor Todd Coleman, da
Universidade de Illinois, referindo-se ao sistema: “(...) to achieve
something that is almost unnoticeable to the wearer”, ou seja, o
sistema seria algo quase imperceptível ao usuário.
e) Incorreta. O sistema não deve ser conectado dispositivos externos
tais como transistores ou células solares, como podemos checar neste
trecho do primeiro parágrafo (…but without the need for wires or bulky
power supplies…) traduzindo temos: (… mas sem a necessidade de
cabos ou suprimentos de energia volumosos (bulky power supplies).
Adicionalmente, no último parágrafo, o trecho que faz referência a
transistores e células solares é um exemplo de um dispositivo que já
inclui em si mesmo (e não externamente, como cita a alternativa)
transistores e células solares.

TEXTO
INSTRUÇÃO: Leia o texto para responder às questões de números 31
a 39.
How computers will soon get under our skin
By Steve Connor, Science Editor
12 August 2011
It may soon be possible to wear your computer or mobile
phone under your sleeve, with the invention of an ultra-thin and flexible
electronic circuit that can be stuck to the skin like a temporary tattoo.
The device, which is almost invisible, can perform just as well as more
conventional electronic machines but without the need for wires or
bulky power supplies, scientists said. The development could mark a
new era in consumer electronics. The technology could be used for
applications ranging from medical diagnosis to covert military
operations.
The “epidermal electronic system” relies on a highly flexible
electrical circuit composed of snake-like conducting channels that can
bend and stretch without affecting performance. The circuit is about the
size of a postage stamp, is thinner than a human hair and sticks to the
skin by natural electrostatic forces rather than glue. “We think this
could be an important conceptual advance in wearable electronics, to
achieve something that is almost unnoticeable to the wearer. The
technology can connect you to the physical world and the cyberworld in
a very natural way that feels comfortable,” said Professor Todd
Coleman of the University of Illinois at Urbana-Champaign, who led the
research team.
A simple stick-on circuit can monitor a person’s heart rate and
muscle movements as well as conventional medical monitors, but with
the benefit of being weightless and almost completely undetectable.
Scientists said it may also be possible to build a circuit for detecting
throat movements around the larynx in order to transmit the information
wirelessly as a way of recording a person’s speech, even if they are
not making any discernible sounds.
Tests have already shown that such a system can be used to
control a voice-activated computer game, and one suggestion is that a
stick-on voicebox circuit could be used in covert police operations
where it might be too dangerous to speak into a radio transmitter. “The
blurring of electronics and biology is really the key point here,” said
Yonggang Huang, professor of engineering at Northwestern University
in Evanston, Illinois. “All established forms of electronics are hard,
rigid. Biology is soft, elastic. It’s two different worlds. This is a way to
truly integrate them.”
Engineers have built test circuits mounted on a thin, rubbery
substrate that adheres to the skin. The circuits have included sensors,
light-emitting diodes, transistors, radio frequency capacitors, wireless
antennas, conductive coils and solar cells. “We threw everything in our
bag of tricks on to that platform, and then added a few other new ideas
on top of those, to show that we could make it work,” said John
Rogers, professor of engineering at the University of Illinois at UrbanaChampaign, a lead author of the study, published in the journal
Science.

QUESTÃO 32
O sistema eletrônico epidérmico
a) é confortável, devido a sua flexibilidade, entre outros atributos.
b) necessita de uma cola especial, que simula a textura da pele.
c) complementa os medidores de batimentos cardíacos convencionais,
já que é portátil.
d) se assemelha a uma serpente, pois pode ser enrolado no corpo
todo.
e) não consegue ser detectado por serviços de espionagem militar e
pela polícia.
Resolução
Alternativa A
a) Correta. Podemos afirmar que o sistema eletrônico epidérmico é
confortável devido a sua flexibilidade como vemos nestes trechos do
Segundo parágrafo:
• “The ‘epidermal electronic system’ relies on a highly flexible
electrical circuit composed of snake-like conducting channels that
can bend and stretch without affecting performance”. Traduzindo
temos: O sistema eletrônico epidérmico conta com (relies on) um
circuito eletrônico altamente flexível composto por canais
condutores que lembram uma cobra (snake-like), os quais podem
dobrar (bend) e esticar (stretch) sem afetar a performance.
• “The technology can connect you to the physical world and the
cyberworld in a very natural way that feels comfortable”, ou seja, a
tecnologia pode conectá-lo ao mundo físico e ao mundo cibernético
de uma forma muito natural e confortável.
b) Incorreta. O sistema não necessita de uma cola especial, pois é
preso à pele por forças eletrostáticas naturais em vez de cola.
(… sticks to the skin by natural electrostatic forces rather than glue)
c) Incorreta. De acordo com o texto este sistema não seria usado
para complementar os medidores de batimentos cardíacos
convencionais, mas sim para substituí-los com o benefício de ser leve
e quase completamente imperceptível, como podemos perceber nesta
frase do início do terceiro parágrafo. (A simple stick-on circuit can
monitor a person’s heart rate and muscle movements as well as
conventional medical monitors, but with the benefit of being weightless
and almost completely undetectable).
d) Incorreto. No início do segundo parágrafo, há a afirmação de que o
sistema tem canais condutores similares a serpentes, que podem ser
dobrados e esticados, mas não afirma que esta semelhança se
deveria a poderem ser enrolados no corpo todo, como afirma a
alternativa.
e) Incorreta. No final do primeiro parágrafo é mencionado o fato do
sistema apresentado poder ser utilizado desde diagnósticos médicos
até operações militares disfarçadas. (… from medical diagnosis to
covert military operations.) e não que este sistema não consegue ser
detectado por militares.

(www.independent.co.uk. Adaptado.)
QUESTÃO 31
The “epidermal electronic system”
a) has already been tested in some hospitals to help medical
diagnosis.
b) is widely used by experts in cybergames.
c) may be glued to clothes, personal objects and even skin.
d) can be hardly noticed due to its dimensions and characteristics.
e) should be connected to external remote devices such as the
transistor and solar cells.
Resolução
Alternativa D
a) Incorreta. Nesta alternativa é afirmado que o sistema electrônico
epidérmico já foi testado em alguns hospitais (has already been tested
in some hospitals), entretanto, no texto não há referências a estes
testes. Embora haja referências à possibilidade deste sistema ser
usado para fins médicos no terceiro parágrafo, afirmar que ocorreram
testes em alguns hospitais extrapola o que é afirmado no texto.
b) Incorreta. Afirmar que o sistema em questão está sendo
amplamente usado por peritos de cybergames vai além das
9
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QUESTÃO 33
In order to create the “epidermal electronic system”,
a) engineers produced a synthetic skin made of rubber and human
cells to print the circuits.
b) scientists replaced the traditional hard electronic parts for organic
ones.
c) it was necessary to merge the different conceptual frameworks of
biology and electronics.
d) the consumer market in the military and medical fields was
researched.
e) biologists first tested the organic compatibility of the device.
Resolução
Alternativa C
a) Incorreta, pois os cientistas não criaram uma pele sintética feita de
borracha e células humanas para imprimir os circuitos e sim em um
substrato de borracha que é aderido à pele, como podemos ver nas
primeiras linhas do ultimo parágrafo: (“… Engineers have built test
circuits mounted on a thin, rubbery substrate that adheres to the skin.”)
b) Incorreta. Nada é mencionado sobre substituição de partes
electrônicas por partes orgânicas.
c) Correta. Foi necessário juntar as diferentes estruturas conceituais
da biologia e da eletrônica. No quarto parágrafo temos este trecho
para confirmar a alternativa: “The blurring of electronics and biology is
really the key point here”, ou seja, a mistura de eletrônicos e biologia é
o ponto chave.
d) Incorreta. No final do primeiro parágrafo foi mencionado a
utilização deste sistema no setor militar e médico, mas nada foi
mencionado que estes tenham sido pesquisados para a criação de tal
sistema.
e) Incorreta. Nada é mencionado quanto ao fato de biólogos terem
testado a compatibilidade orgânica do dispositivo.

QUESTÃO 36
In the excerpt of the fourth paragraph – where it might be too
dangerous to speak into a radio transmitter. – the word might conveys
an idea of
a) possibility.
b) ability.
c) request.
d) certainty.
e) demand.
Resolução
Alternativa A
Traduzindo o trecho do qual o excerto foi retirado: “Tests have already
shown that such a system can be used to control a voice-activated
computer game, and one suggestion is that a stick-on voicebox circuit
could be used in covert police operations where it might be too
dangerous to speak into a radio transmitter” temos:
Testes já mostraram que tal sistema pode ser usado para controlar um
jogo de computador ativado por voz, e uma sugestão é que um circuito
de voz adesivo poderia ser usado em operações secretas da polícia
onde pode ser muito perigoso falar diretamente em um rádio
transmissor.
a) Correta. A palavra might expressa uma ideia de possibilidade.
b) Incorreta, pois no texto, might não está expressando a habilidade
de realizar algo.
c) Incorreta. O might não pode ser expresso como um pedido.
d) Incorreta. Não há expressão de certeza no uso do might.
e) Incorreta. A palavra demand significa demanda e por isso não
exprime a ideia de possibilidade.
QUESTÃO 37
In the excerpt of the fourth paragraph – This is a way to truly integrate
them. – the word this refers to
a) two different worlds.
b) electronics.
c) biology.
d) control a voice activated device.
e) blurring of electronics and biology.
Resolução
Alternativa E
Traduzindo o trecho:

QUESTÃO 34
The sentence based on the second paragraph – The circuit sticks to
the skin by natural electrostatic forces rather than glue. – means that
a) the skin produces natural glue that attracts the circuit like
electrostatic forces.
b) while electrostatic glue may be used, the skin’s natural glue holds
the circuit.
c) electrostatic forces produced by the circuit in contact with the skin
create a sticky circuit.
d) the circuit is glued to the skin through a natural sticky secretion.
e) natural electrostatic forces, instead of glue, stick the circuit to the
skin.
Resolução
Alternativa E
Traduzindo a frase; The circuit sticks to the skin by natural
electrostatic forces rather than glue, temos: o circuito adere à pele por
forças eletrostáticas naturais em vez de cola.
a) Incorreta, pois afirma que a pele produz uma cola natural que atrai
o circuito tipo forças eletrostáticas.
b) Incorreta, pois afirma que enquanto a cola eletrostática pode ser
usada, a cola natural da pele segura o circuito.
c) Incorreta, pois afirma que forças eletrostáticas produzidas pelo
circuito em contato com a pele criam um circuito aderente.
d) Incorreta, pois afirma que o circuito é colado à pele através de uma
secreção natural e aderente.
e) Correta, pois afirma que forças eletrostáticas naturais, em vez de
cola, seguram o circuito na pele.

“The blurring of electronics and biology is really the key point here” (…)
“All established forms of electronics are hard, rigid. Biology is soft,
elastic. It’s two different worlds. This is a way to truly integrate them.”
“A mistura da eletrônica e da biologia é realmente o ponto chave aqui”
(...) “Todas as formas estabelecidas da eletrônica são duras, rígidas. A
biologia é suave, elástica. São dois mundos diferentes. Essa é uma
maneira de verdadeiramente integrá-los.
Trata-se de um pronome demonstrativo fazendo uma referência
anafórica, ou seja, a algo que vem antes. No caso “a maneira de
integrá-los (eletrônica e biologia enquanto dois mundos diferentes). A
maneira em questão é a “mistura da eletrônica e da biologia”.
a) “dois mundos diferentes” – refere-se à eletrônica e à biologia – não
é uma maneira de integrá-las.
b) “eletrônica” – não é uma maneira de integrar a eletrônica e a
biologia.
c) “biologia” – não é uma maneira de integrar a eletrônica e a biologia.
d) “controlar um dispositivo ativado por voz” – não está relacionado à
esse trecho do texto. E não é uma maneira de integrar a eletrônica e a
biologia.
e) “A mistura da eletrônica e da biologia” – é colocado pelo texto como
o ponto chave, a maneira de integrar os dois mundos, o suave mundo
da biologia com o duro mundo da eletrônica.

QUESTÃO 35
No trecho do terceiro parágrafo – A simple stick-on circuit can monitor
a person’s heart rate and muscle movements as well as conventional
medical monitors, but with the benefit of being weightless and almost
completely undetectable. – a expressão as well as equivale, em
português, a
a) de modo adequado.
b) tão bem como.
c) bem como.
d) também.
e) de modo melhor que.
Resolução
Alternativa B
Traduzindo a frase: “A simple stick-on circuit can monitor a person’s
heart rate and muscle movements as well as conventional medical
monitors, but with the benefit of being weightless and almost
completely undetectable...”
(Um simples circuito adesivo pode monitorar as batidas do coração de
uma pessoa e os movimentos musculares tão bem quanto/como os
monitores médicos, mas com os benefícios de ser sem peso e quase
completamente indetectável...)
Podemos perceber que a única alternativa correta seria a B, pois as
demais não teriam sentido.

QUESTÃO 38
O trecho do quarto parágrafo – All established forms of electronics are
hard, rigid. Biology is soft, elastic. – pode ser reescrito, sem alteração
de sentido, como
a) All established forms of electronics are hard and rigid; therefore,
biology is soft and elastic.
b) All established forms of electronics are hard and rigid instead of
biology, that is soft and elastic.
c) All established forms of electronics are hard and rigid, where biology
is soft and elastic.
d) All established forms of electronics are hard and rigid whereas
biology is soft and elastic.
e) All established forms of electronics are hard and rigid because
biology is soft and elastic.
10
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Resolução
Alternativa D
Traduzindo o trecho:
“All established forms of electronics are hard, rigid. Biology is soft,
elastic”.
“Todas as formas estabelecidas de eletrônicos são duras, rígidas. A
Biologia é suave, elástica”.
As duas noções: eletrônicos e Biologia são apresentadas no trecho
como contrastantes. Então qualquer conjunção que una as duas
frases tem que ter conotação de contraste.
a) Incorreta. “Therefore” significa “portanto”, indica conseqüência e
não contraste.
b) Incorreta. “Instead of” significa “ao invés de”, indica alternância,
substituição e não contraste.
c) Incorreta. “Where” pronome relativo que significa “aonde”, não
indica contraste.
d) Correta. “Whereas” significa “ao passo que”, indica contraste.
e) Incorreta. “because” significa “porque”, indica motivo, razão, e não
contraste.

both men and women, consumption of alcohol, amount of physical
activity and the percentage of people on low-calorie or low-salt diets
were almost identical in the two groups.
Long-lived men were less likely to be obese than their
younger counterparts, although no less likely to be overweight. The
oldest women were more likely to be overweight and less likely to be
obese. More men among the oldest were nonsmokers, but smoking
habits were not significantly different among the women.
that it all depends on genes, and we might as well
43
eat, drink and be merry? No, according to the senior author, Dr. Nir
Barzilai, director of the Institute for Aging Research at Albert Einstein
College of Medicine. “For most of us who 44 genes for longevity,”
he said, “if you follow the healthy lifestyle the medical community has
put forth, you are 45 to live past 80.”
The study was published online last week in The Journal of
the American Geriatrics Society.
(www.nytimes.com. Adaptado.)
QUESTÃO 40
According to the text,
a) independent elderly people are more likely to live more and in a
healthy way.
b) the research compared two groups: one of men aged from 95 to 112
and one of women aged from 65 to 74.
c) the study concluded that extremely old people do not have
significantly different eating, drinking and exercise habits from the rest
of the population.
d) women in the oldest group were more likely to be nonsmokers when
compared to women in the 65 to 74 group.
e) non-Hispanic white adults tend to live less than Ashkenazi Jews,
probably because of their lifestyle.
Resolução
Alternativa C
a) Incorreta. “Idosos independentes tem mais probabilidade de viver
mais e de uma maneira saudável” – Não podemos afirmar isso. A
referência que o texto faz a idosos independentes é no primeiro
parágrafo quando descreve-se o grupo de idosos estudado. Sabe-se
que os idosos do grupo estudado tinham uma vida independente, mas
não se pode atribuir a vida longa e saudável ao fato de viverem uma
vida independente.
b) Incorreta. Ainda no primeiro parágrafo, na descrição dos sujeitos
estudados, fala-se em um grupo de 477 Judeus Asquenazes entre 95
anos e 112 anos que tinham vida independente. O grupo contra o qual
ele foi comparado é de 1.374 adultos brancos não hispânicos de 65 a
74 anos, ambos com homens e mulheres. Logo não podemos dizer
que “O estudo comparou dois grupos: um de homens entre 95 e 112
anos e outro de mulheres entre 65 e 74 anos”.
c) Correta. “O estudo concluiu que as pessoas extremamente velhas
não têm hábitos alimentares, de bebida, de exercício,
significantemente diferentes dos do resto da população”. No final do
primeiro parágrafo temos que “para ambos, homens e mulheres,
consumo de álcool, quantidade de exercício físico, percentual de
pessoas em dieta de baixo teor calórico ou de sal, eram idênticos nos
dois grupos”. Os dois grupos aos quais nos referimos são: os judeus
extremamente velhos e as pessoas entre 65 e 74 anos da população
“comum”. Logo podemos afirmar que os hábitos não são
significantemente diferentes.
d) Incorreta. “Mulheres no grupo das mais velhas tinham mais
probabilidade de serem não fumantes quando comparadas com as
mulheres entre 65 e 74 anos”. A referência à mulheres e fumo que
existe no texto se refere à homens mais velhos serem não fumantes,
mas os hábitos em relação ao fumo não variavam entre as mulheres.
e) Incorreta. “Adultos brancos não hispânicos tendem a viver menos
do que os Judeus Asquenazei, provavelmente devido ao seu estilo de
vida.” O texto afirma exatamente o contrário. No primeiro parágrafo
afirma que o estilo de vida (hábitos) entre os dois grupos é bastante
semelhante. A longevidade é então atribuída aos genes.

QUESTÃO 39
In the last paragraph, an example of what a “bag of tricks” contains is
a) skin.
b) light-emitting diodes.
c) epidermal electronic system.
d) test circuits.
e) new ideas.
Resolução
Alternativa B
Traduzindo o trecho que segue:
“Engineers have built test circuits mounted on a thin, rubbery substrate
that adheres to the skin. The circuits have included sensors, light
emitting diodes, transistors, radio frequency capacitors, wireless
antennas, conductive coils and solar cells. “We threw everything in our
bag of tricks on to that platform, and then added a few other new
ideas…”
“Engenheiros construíram circuitos teste montados sobre um substrato
fino emborrachado que adere à pele. Os circuitos incluíram sensores,
diodos que emitem luz, transistores, capacitores de rádio freqüência,
antenas sem fio, molas condutoras e células solares. “Nós jogamos
tudo na nossa sacola de truques sobre aquela plataforma e daí
adicionamos algumas outras novas ideias...”
Se a questão pede um EXEMPLO do que a dita sacola de truques
contém, então podemos citar qualquer um dos componentes a seguir,
que foram incluídos nos circuitos: sensors, light emitting diodes,
transistors, radio frequency capacitors, wireless antennas, conductive
coils and solar cells.
a) “skin” = “pele” aonde se cola o circuito, não se trata de um
componente dele.
b) “light emitting diodes” = “diodos que emitem luz” – está na lista de
componentes do circuito que foi chamada mais adiante de “bag of
tricks” = “sacola de truques”.
c) “epidermal electronic system” = “sistema eletrônico epidérmico” –
não é componente do circuito, é a tecnologia do circuito.
d) “test circuits” = “circuitos teste” – não são componentes do circuito,
são eles mesmos em fase teste.
e) “new ideas” = “novas idéias” – o texto trata todos os componentes
do circuito mencionados, coletivamente, como “novas ideias”, não
sendo “novas ideias” um EXEMPLO do que o circuito teria.
TEXTO
INSTRUÇÃO: Leia o texto para responder às questões de números 40
a 45.
Longevity: Habits May Extend Life Only So Much
By Nicholas Bakalar
August 8, 2011

QUESTÃO 41
Os homens que fizeram parte do grupo da faixa etária mais velha
a) eram todos antitabagistas.
b) apresentaram propensão à obesidade e ao sobrepeso.
c) não consumiam bebidas alcoólicas e faziam dieta com restrição de
calorias e de sal.
d) não eram sedentários, mas também não praticavam exercícios
físicos.
e) apresentaram uma tendência ao sobrepeso semelhante à dos
homens na faixa dos 65 a 74 anos.

The eating, drinking and exercise habits of extremely old but
healthy people differ little from those of the rest of us, a new study has
found. Gerontologists at the Albert Einstein College of Medicine
recruited 477 Ashkenazi Jews ages 95 to 112 who were living
independently. The researchers took blood samples, did physical
examinations and obtained detailed personal and medical histories
from each participant. Then they compared them with 1,374 nonHispanic white adults, ages 65 to 74, from the general population. For
11

(19) 3251-1012

O ELITE RESOLVE UNIFESP 2012 – PORTUGÛES E INGLÊS

Resolução
Alternativa E
a) Incorreta. Antitabagista é alguém que se opõe ao fumo, o que é
diferente de não fumante. O texto relata a questão do hábito de fumar
das pessoas estudadas, e não do fato de serem a favor ou contra o
consumo de cigarros e outros.
b) Incorreta. Pelo trecho “Long lived men were less likely to be obese
than their younger counterparts” (Homens mais velhos tinham menor
probabilidade de ser obesos do que os mais novos) vemos que não
podemos dizer que os homens mais velhos apresentaram propensão à
obesidade.
c) Incorreta. No final do primeiro parágrafo temos que o consumo de
álcool, a quantidade de exercícios físicos, dietas de baixo teor calórico
e sal entre os grupos era semelhante. Não temos nenhuma
informação específica sobre homens mais velhos.
d) Incorreta. Assim como no item anterior, não há informações a
respeito da quantidade de exercícios físicos praticadas pelos homens
mais velhos.
e) Correta. O trecho “Long lived men were less likely to be obese than
their younger counterparts, although no less likely to be overweight”
indica que homens mais velhos tinham menor probabilidade de ser
obesos do que os mais novos, porém não tinham menor probabilidade
de estar acima do peso. Podemos inferir então que os homens mais
velhos apresentam uma tendência semelhante à dos homens mais
novos, de faixa etária de 65 a 74 anos.

INSTRUÇÃO
Assinale as alternativas que completam correta e respectivamente as
lacunas numeradas no texto.
QUESTÃO 44
a) doesn’t express
b) do not have
c) had been living
d) shows
e) will present
Resolução
Alternativa B
Observe a estrutura proposta e uma possível tradução:
“For most of us who ______ genes for longevity”
“Para a maioria de nós, que ______ os genes de longevidade”
Precisamos para essa lacuna de um verbo que concorde com o plural
“most of us”, “a maioria de nós”. Vale salientar que, neste caso, a
locução most of us na língua inglesa assume comportamento diferente
do que a locução a maioria de nós, em português. Enquanto mosto f
us aceita apenas o plural, a maioria de nós poderia ter o verbo
flexionado no plural ou no singular.
Além disso, esse verbo deve também se adequar semanticamente ao
objeto “genes for longevity”, “genes de longevidade”.
Analisemos cada uma das possibilidades:
a) Incorreta. “Doesn’t” não concorda com o plural, somente com a
terceira pessoa (singular)
b) Correta. “Do not” concorda com o plural “most of us”, e também
“have” (ter) se adéqua semanticamente ao objeto “genes for longevity”.
Dessa forma, teríamos “Para a maioria de nós, que não possuem os
genes de longevidade”
c) Incorreta. Apesar da partícula auxiliar “had” poder ser colocada
com o plural “most of us” e “had been living” formar um past perfect
continuous, “most of us who had been living” (a maioria de nós que
tínhamos vivido) não se adéqua semanticamente a “genes for
longevity”, pois você não pode “viver genes”.
d) Incorreta. “Shows”, que significa “mostrar, apresentar” não
concorda com o plural, somente com a terceira pessoa (singular)
e) Incorreta. Apesar de gramaticalmente correto “for most of us who
will present genes for longevity” (para a maioria de nós que
apresentará genes de longevidade), não é coerente com o sentido do
texto. Dr. Barzilai busca enfatizar que o estilo de vida saudável é
importante justamente para aqueles que não possuem o gene de
longevidade, e não para aqueles que não apresentarão genes de
longevidade.

QUESTÃO 42
No trecho do segundo parágrafo – Long-lived men were less likely to
be obese than their younger counterparts, although no less likely to be
overweight. – a palavra although pode ser substituída, sem alteração
de sentido, por
a) but.
b) so.
c) or.
d) since.
e) thus.
Instrução: Assinale as alternativas que completam correta e
respectivamente as lacunas numeradas no texto.
Resolução
Alternativa A
a) Correta. “Although” pode significar: embora, porém, mas. Esta
palavra conecta as duas ideias presentes no trecho indicando
contraste entre elas. “But” tem o mesmo significado e função.
b) Incorreta. “So” significa “Então”, não indica contraste, indica
conseqüência.
c) Incorreta. “Or” significa “ou”, não indica contraste, indica
alternativa.
d) Incorreta. “Since” significa “uma vez que”, não indica contraste,
indica motivo, causa.
e) Incorreta. “Thus” significa “consequentemente, logo”, não indica
contraste, indica conseqüência.

INSTRUÇÃO
Assinale as alternativas que completam correta e respectivamente as
lacunas numeradas no texto.
QUESTÃO 45
a) less likely
b) can’t like
c) much more likely
d) even more like
e) least probable
Resolução
Alternativa C
a) Incorreta. “Less likely”, que significa “menor probabilidade” estaria
gramaticalmente correto, mas é oposto à ideia apresentada de que um
estilo de vida saudável para as pessoas que não tem o gene da
longevidade lhes proporcionaria uma vida mais longa.
b) Incorreta. É gramaticalmente incorreto o uso do modal “can”, ou
sua forma negativa “can’t” após o verbo to be (no caso do texto “are”).
“can’t like” indica impossibilidade/ proibição de gostar de algo e não
confere o sentido de probabilidade (likely) que a lacuna requer.
c) Correto. Traduzindo-se: “if you follow the healthy lifestyle the
medical community has put forth, you are much more likely to live past
80”, temos: “se você seguir o estilo de vida saudável que a
comunidade médica propõe você tem probabilidade muito maior de
passar dos 80”.
No começo do parágrafo fala-se que tudo pode depender dos genes,
mas que isso não significa que podemos comer, beber e sermos
felizes, pois para aqueles de nós que não tem os genes de
longevidade seguir um estilo de vida saudável é importante, logo faz
sentido dizer que teríamos probabilidade muito maior de passar dos 80
se seguirmos um estilo de vida saudável.
d) Incorreta. “Even more like” não tem significado nenhum. Já “even
more likely” estaria correto, significando ter até mais probabilidade. A
ideia que a lacuna requer é de probabilidade maior e somente a
palavra likely apresenta esse sentido.
e) Incorreta. “least probable” significa o menos provável, que se opõe
em sentido à ideia do texto, de que pessoas com vida saudável têm
maior probabilidade de vida longa, e não menor. Além disso, estaria
gramaticalmente incorreto o uso de least (superlativo) ao invés de less
(comparativo).

INSTRUÇÃO
Assinale as alternativas que completam correta e respectivamente as
lacunas numeradas no texto.
QUESTÃO 43
a) Do you talk
b) Have they done
c) Has it said
d) Does this mean
e) Is he showing
Resolução
Alternativa D
a) Incorreta. “Do you talk” significa “Você conversa” em uma pergunta.
Não confere o sentido que a lacuna requer.
b) Incorreta. “Have they done” significa “Eles fazem (fizeram, tem
feito)” em uma pergunta. Não confere o sentido que a lacuna requer.
c) Incorreta. “Has it said” significa “Isso disse (diz, tem dito)” em uma
pergunta. Não confere o sentido que a lacuna requer.
d) Correta. “Does this mean” significa “Isso quer dizer” colocado em
uma pergunta. Exatamente o que a lacuna requer. “Isso quer dizer que
isso tudo depende de genes?”
e) Incorreta. “Is he showing” significa “Ele está mostrando” em uma
pergunta. Não confere o sentido que a lacuna requer. Principalmente
porque não temos referência anterior que indique quem ele (he) é.
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Em artigo na revista Veja, em 25.05.2011, a escritora Lya Luft disse:
“O livro e a ideia que o fundamenta começam a merecer críticas de
entidades como a Academia Brasileira de Letras e de centenas de
estudiosos. Eu o vejo como o coroamento do descaso, da omissão, da
ignorância quanto à língua e de algum laivo ideológico torto, que não
consigo entender bem. Acrescenta: “Essa variedade se chama
adequação, é essencial, é natural e enriquece a língua. Mas querer
que a escola ignore que existe uma língua-padrão, que todos temos o
direito de conhecer, é nivelar por baixo, como se o menos informado
fosse incapaz. É mais uma vez discriminar quem não pôde
desenvolver plenamente suas capacidades.”
No dia 19.05.2011, em seu Editorial, a Folha de S.Paulo publicou:
“O episódio, que faz lembrar as ferozes controvérsias gramaticais da
República Velha (1889-1930), é menos relevante em si do que pelo
que reitera em termos de mentalidade pedagógica. De algumas
décadas para cá, a pretexto de promover uma educação ‘popular’ ou
‘democrática’, muitos educadores dedicam-se a solapar toda forma de
saber implicada no repertório de conteúdos que a humanidade vem
acumulando ao longo das gerações. Em vez da revolução pedagógica
que apregoam, o resultado tem sido a implantação despercebida da lei
do menor esforço nas escolas. Estuda-se pouco e ensina-se mal. Isso
– e não suscetibilidades gramaticais – é o que deveria preocupar.”
Por fim, veja-se a posição da Associação Brasileira de Linguística
(ABRALIN): “O livro acata orientações dos PCN (Parâmetros
Curriculares Nacionais) já em andamento há mais de uma década.
Outros livros didáticos também englobam a discussão da variação
linguística para ressaltar o papel e a importância da norma culta no
mundo letrado. Portanto, nunca houve a defesa de que a norma culta
não deva ser ensinada. Ao contrário, entende-se que esse é o papel
da escola, garantir o domínio da norma para o acesso efetivo aos bens
culturais e para o pleno exercício da cidadania. Esta é a única razão
que justifica a existência da disciplina de Língua Portuguesa para
falantes nativos de português.” Conclui-se o texto: “é importante
esclarecer que o uso de formas linguísticas de menor prestígio não é
indício de ignorância ou de outro atributo que queiramos impingir aos
que falam desse ou daquele modo. A ignorância não está ligada às
formas de falar ou ao nível de letramento. Aliás, pudemos comprovar
isso por meio desse debate que se instaurou em relação ao ensino de
língua e à variedade linguística.”
Com base nas informações apresentadas – e em outros
conhecimentos sobre o assunto discutido – elabore um texto
dissertativo, em norma-padrão da língua, abordando o seguinte tema:

PROPOSTA
Observe a charge, publicada no Diário de Guarulhos em 18.05.2011.

Charges como essa inspiraram-se na polêmica instalada devido à
orientação sobre variação linguística em um livro didático produzido
para a Educação de Jovens e Adultos, Por uma vida melhor,
distribuído pelo Ministério da Educação (MEC).
A passagem polêmica traz as seguintes informações:

A QUESTÃO DA VARIAÇÃO LINGUÍSTICA NO CONTEXTO DA
EDUCAÇÃO
Comentários
A proposta de redação da UNIFESP desse ano incita a reflexão
sobre uma das questões mais polêmicas do ano no que diz respeito
ao ensino de português: a variação linguística. A coletânea oferecida
leva em consideração a polêmica gerada pela distribuição, pelo
Ministério da Educação (MEC), do livro “Por uma vida melhor” para
turmas de Educação de Jovens e Adultos (EJA) em todo o Brasil,
contendo um comentário acerca do preconceito linguístico.
O assunto, amplamente discutido no mundo acadêmico desde a
década de 70, tem ultrapassado os limites das universidades nos
últimos anos, gerando reações efusivas de resistência dos mais
desinformados sobre a totalidade e complexidade da discussão.
Devido à especificidade do conhecimento necessário para que se
compreenda a amplitude da questão, mesmo pessoas estudadas,
como jornalistas, se mostram leigos no assunto. O excerto da
coletânea oferece apontamentos do professor do Instituto de Estudos
da Linguagem da Unicamp, Sírio Possenti, que, justamente por ser um
estudioso dos aspectos envolvidos, esclarece essas questões,
possibilitando uma reflexão mais consciente sobre o assunto.
Em posse dessas informações, o candidato deveria discutir a
maneira de lidar com a variação linguística na escola, considerando a
diferença óbvia entre não exercer preconceito linguístico e não ensinar
a língua-padrão, especialmente escrita. O maior desafio para o
candidato seria discorrer sobre o assunto e, mesmo não sendo
especialista da área da linguagem como Sírio Possenti, não incorrer
em preconceito linguístico no desenvolvimento da argumentação. É
importante ressaltar que, apesar da discussão estar situada em torno
da variação linguística, a proposta orienta claramente que se use a
norma-padrão da língua. Sendo assim, estaria vetado o uso de
variantes na redação.

Sírio Possenti, professor da Unicamp, em artigo publicado no jornal
O Estado de S.Paulo, em 22.05.2011, afirmou:
“O jornalismo nativo teve uma semana infeliz. Ilustres colunistas e
afamados comentaristas bateram duro em um livro, com base na
leitura de uma das páginas de um dos capítulos. Houve casos em que
nem entrevistado nem entrevistador conheciam o teor da página, mas
apenas uma nota que estava circulando (meninos, eu ouvi). Nem por
isso se abstiveram de ‘analisar’.” O professor apontou três pontos
fundamentais sobre o assunto:
I. “Uma questão refere-se ao conceito de regra: quem acha que
gramática quer dizer gramática normativa toma o conceito de regra
como lei e o de lei como ordem: deve-se falar / escrever assim ou
assado; as outras formas são erradas. Mas o conceito de regra /
lei, nas ciências (em linguística, no caso), tem outro sentido: referese à regularidade (...). ‘Os livro’ segue uma regra. E uma gramática
é conjunto de regras, também descritivas.”
II. “Outro problema foi responder ‘pode’ à pergunta se se pode dizer
os livro. ‘Pode’ significa possibilidade (pode chover), mas também
autorização (pode comer buchada). No livro, ‘pode’ está entre
possibilidade e autorização. Foi esta a interpretação que gerou as
reações. Além disso, comentaristas leram ‘pode’ como ‘deve’. E
disseram que o livro ensina errado, que o errado agora é certo.”
III. “A terceira passagem atacada foi a advertência de que quem diz
‘os livro’ pode ser vítima de preconceito. Achou-se que não há
preconceito linguístico. Mas a celeuma mostra que há, e está
vivíssimo. Uma prova foi a associação da variedade popular ao
risco do fim da comunicação. Li que o português ‘correto’ é efeito
da evolução (pobre Darwin!). Ouvi que a escrita (!) separa os
homens dos animais!”
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