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PARTE I – INTERPRETAÇÃO / GRAMÁTICA 

 
QUESTÃO 01  
 
Vez por outra, indo devolver um filme na locadora ou 
almoçar no árabe da rua de baixo, dobro uma esquina 
e tomo um susto. Ué, cadê o quarteirão que estava 
aqui? Onde na véspera havia casinhas geminadas, 
roseiras cuidadas por velhotas e janelas de 
adolescentes, cheias de adesivos, há apenas uma 
imensa cratera, cercada de tapumes. [...] 
 
Em breve, do buraco brotará um prédio, com grandes 
garagens e minúsculas varandas, e será batizado de 
Arizona Hills, ou Maison Lacroix, ou Plaza de Marbella, 
e isso me entristece. Não só porque ficará mais feio 
meu caminho até a locadora, ou até o árabe na rua de 
baixo, mas porque é meu bairro que morre, 
devagarinho. Os bairros, como os homens, também 
têm um espírito. [...] 
 
Às vezes, no fim da tarde, quando ouço o sino da 
igreja da Caiubi badalar seis vezes, quase acredito que 
estou numa cidade do interior. Aí saio para devolver os 
vídeos, olho para o lado, percebo que o quarteirão 
desapareceu e me dou conta de que estou em São 
Paulo, e que eu mesmo tenho minha cota de 
responsabilidade: moro no segundo andar de um 
prédio. [...] Ali embaixo, onde agora fica a garagem, já 
houve uma cratera, e antes dela o jardim de uma 
velhota e a janela de um adolescente, cheia de 
adesivos. 

PRATA, A. Perdizes. In: Meio intelectual, meio de esquerda. São 
Paulo: Editora 34, 2010. 

 
 
Na crônica, a incidência do contexto social sobre a voz 
narrativa manifesta-se no(a)  
A decepção com o progresso da cidade de São 

Paulo.     
B sentimento de nostalgia causado pela demolição 

das casas antigas.     
C percepção de uma descaracterização da 

identidade do bairro.     
D necessidade de uma autocrítica em relação aos 

próprios hábitos.     
E descontentamento com os estrangeirismos da 

nova geografia urbana.  
 
 
 
 
 
 

 
QUESTÃO 02  
 
Talvez julguem que isto são voos de imaginação: é 
possível. Como não dar largas à imaginação, quando a 
realidade vai tomando proporções quase fantásticas, 
quando a civilização faz prodígios, quando no nosso 
próprio país a inteligência, o talento, as artes, o 
comércio, as grandes ideias, tudo pulula, tudo cresce e 
se desenvolve? Na ordem dos melhoramentos 
materiais, sobretudo, cada dia fazemos um passo, e 
em cada passo realizamos uma coisa útil para o 
engrandecimento do país. 

ALENCAR, J. Ao correr da pena. Disponível em: 
www.dominiopublico.gov.br. Acesso em: 12 ago. 2013. 

 
No fragmento da crônica de José de Alencar, 
publicada em 1854, a temática nacionalista constrói-
se pelo elogio ao(à)  
A  passado glorioso.    
B  progresso nacional.     
C  inteligência brasileira.     
D  imponência civilizatória.     
E  imaginação exacerbada.     
 

 
QUESTÃO 03  

 
Glossário diferenciado 

Outro dia vi um anúncio de alguma coisa que não 
lembro o que era (como vocês podem deduzir, o 
anúncio era péssimo). Lembro apenas que o produto 
era diferenciado, funcional e sustentável. Pensando 
nisso, fiz um glossário de termos diferenciados e suas 
respectivas funcionalidades. 

Diferenciado: um adjetivo que define um substantivo 
mas também o sujeito que o está usando. Quem fala 
“diferenciado” poderia falar “diferente”. Mas escolheu 
uma palavra diferenciada. Porque ele quer mostrar que 
ele próprio é “diferenciado”. Essa é a função da palavra 
“diferenciado”: diferenciar-se. Por diferençado, entenda: 
“mais caro”. Estudos indicam que a palavra 
“diferenciado” representa um aumento de 50% no valor 
do produto. É uma palavra que faz a diferença. 

DUVIVIER, G. Disponível em: www1.folha.uol.com.br.  
Acesso em: 17 nov. 2014 (adaptado). 

 
Os gêneros são definidos, entre outros fatores, por 
sua função social. Nesse texto, um verbete foi criado 
pelo autor para  
A  atribuir novo sentido a uma palavra.     
B  apresentar as características de um produto.     
C  mostrar um posicionamento crítico.     
D  registrar o surgimento de um novo termo.     
E  contar um fato do cotidiano.     
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QUESTÃO 04  

 
Para que serve a tecnologia 

 

Computador 
“Com os computadores e a internet, mudei muito. A 
Lian de hoje é totalmente diferente daquela de antes 
da informática. Me abriu portas e, além de tudo, fui 
aceita por pessoas que achava que não iriam me 
aceitar. Com a internet, viajei o mundo. Fui até 
Portugal e à África. Eu nem sabia que lá a realidade 
era tão forte. Perto deles, estamos até muito bem.” – 
Tânia “Lian” Silva, 26, índia pankararu. 
 
TV 
“Eu gosto muito de televisão. Assisto às novelas, me 
divirto muito. Mas, ao mesmo tempo, sei que aquilo 
tudo que passa lá não é verdade. É tudo uma ilusão.” – 
Valentina Maria Vieira dos Santos, 89, índia fulni-ô da 
aldeia Xixi a cla. 
 
MP3 Player  
“Cuido do meu tocador de MP3 como se fosse um 
tesouro. É um pen drive simples, mas é muito especial 
para mim. Nele ouço músicas indígenas e bandas da 
própria aldeia. Ele vive emprestado porque acaba 
sendo a diversão da aldeia inteira. Uso até para exibir 
uns vídeos que baixo da internet. Basta colocar no 
aparelho de DVD com entrada USB que tenho.” – 
Jailton Pankararu, 23, índio pankararu. 

Disponível em: www2.uol.com.br. Acesso em: 1 ago. 2012. 
 

Os depoimentos apresentados no texto retratam o 
modo como diferentes gerações indígenas relatam 
suas experiências com os artefatos tecnológicos. Os 
comentários revelam  
A uma preferência pela possibilidade de uso do 

computador.     
B um elogio à utilidade da tecnologia no cotidiano 

indígena.     
C uma crítica à própria identidade antes da inclusão 

digital.     
D o gosto pela ilusão em telenovelas transmitidas 

na TV.     
E o desejo de possuir um aparelho importado.     
 

 
QUESTÃO 05  

 
“Escrever não é uma questão apenas de satisfação 
pessoal”, disse o filósofo e educador pernambucano 
Paulo Freire, na abertura de suas Cartas a Cristina, 
revelando a importância do hábito ritualizado da 
escrita para o desenvolvimento de suas ideias, para a 
concretização de sua missão e disseminação de seus 
pontos de vista. Freire destaca especial importância à 
escrita pelo desejo de “convencer outras pessoas”, de 
transmitir seus pensamentos e de engajar aqueles que 
o leem na realização de seus sonhos. 

KNAPP, L. Linha fina. Comunicação Empresarial, n. 88, out. 2013. 
Segundo o fragmento anterior, para Paulo Freire, os 
textos devem exercer, em alguma medida, a função 

conativa, porque a atividade de escrita, notadamente, 
possibilita  
A  levar o leitor a realizar ações.     
B  expressar sentimentos do autor.     
C  despertar a atenção do leitor.     
D  falar da própria linguagem.     
E  repassar informações.     

 

 
QUESTÃO 06  

 
Não há dúvidas de que, nos últimos tempos, em 

função da velocidade, do volume e da variedade da 
geração de informações, questões referentes à 
disseminação, ao armazenamento e ao acesso de dados 
têm se tornado complexas, de modo a desafiar homens 
e máquinas. Por meio de sistemas financeiros, de 
transporte, de segurança e de comunicação interpessoal 
– representados pelos mais variados dispositivos, de 
cartões de crédito a trens, aviões, passaportes e 
telefones celulares –, circulam fluxos informacionais que 
carregam o DNA da vida cotidiana do indivíduo 
contemporâneo. Para além do referido cenário 
informacional contemporâneo, percebe-se, nos 
contextos governamentais, um esforço – gerado por leis 
e decretos, ou mesmo por pressões democráticas – em 
disseminar informações de interesse público. No Brasil, 
está em vigor, desde maio de 2012, a Lei de Acesso à 
Informação n. 12.527. Em linhas gerais, a legislação 
regulamenta o direito à informação, já garantido na 
Constituição Federal, obrigando órgãos públicos a 
divulgarem os seus dados. 

SILVA JR., M. G. Vigiar, punir e viver. Minas faz Ciência, n. 58, 2014 
(adaptado). 

 
As Tecnologias de Informação e Comunicação 
propiciam à sociedade contemporânea o acesso à 
grande quantidade de dados públicos e privados. De 
acordo com o texto, essa nova realidade promove  
A  questionamento sobre a privacidade.     
B  mecanismos de vigilância de pessoas.     
C  disseminação de informações individuais.     
D  interferência da legislação no uso dos dados.     
E transparência na relação entre governo e cidadãos.     
 

 
QUESTÃO 07  

 
Ocorre que a grande obra nunca é apenas a 

tradução do engenho e arte do seu autor, seja este 
escritor, filósofo, cientista, pintor, músico, arquiteto, 
escultor, cineasta. Em geral, a grande obra é também, ou 
mesmo principalmente, a expressão do clima 
sociocultural, intelectual, científico, filosófico e artístico 
da época, conforme se expressa em alguma coletividade, 
grupo social, etnia, gênero ou povo. 
IANNI, O. Variações sobre arte e ciência. Tempo Social, n. 1, jun. 2004. 
 
O fragmento define o que é uma grande obra de arte. 
Como estratégia de construção do texto, o autor faz 
uso recorrente de  
A enumerações para sustentar o ponto de vista 

apresentado.     
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B repetições para retificar as características do 
objeto descrito.     

C generalizações para sintetizar as ideias expostas.     
D  adjetivações para descrever a obra caracterizada.     
E sinonímias para retomar as características da 

atividade autoral.    
 

QUESTÃO 08  
 

O lazer é um fenômeno mundial, fruto da modernidade 
e das relações que se estabelecem entre o tempo de 
trabalho e o tempo do não trabalho. Os efeitos da 
industrialização e da globalização foram percebidos 
pela velocidade das mensagens veiculadas pela mídia, 
pela explosão das novas tecnologias da informação e 
comunicação, pela exacerbação do individualismo e 
competitividade, pelas mudanças no contexto social e 
também por uma crise nas relações de trabalho. Em 
meio a todas essas mudanças, o lazer apresenta-se 
como um conjunto de elementos culturais que podem 
ser vivenciados no tempo disponível, seja como 
atividade prática ou contemplativa. 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. Proposta curricular do estado de 
Minas Gerais, 6o ao 9o ano. Disponível em: 

http://crv.educacao.mg.gov.br. Acesso em: 31 jul. 2012. 
 

Na perspectiva conceitual assumida pelo texto, o lazer 
constitui-se por atividades que  
A auxiliam na conquista de maior produtividade no 

âmbito do trabalho.    
B buscam a melhoria da condição atlética e da alta 

performance dos praticantes.    
C resultam da tensão entre os interesses da mídia e 

as necessidades dos empregadores.    
D favorecem as relações de individualidade e 

competitividade entre os praticantes.    
E são de natureza esportiva, artística ou cultural, 

escolhidas pelos indivíduos.    
 

 
QUESTÃO 09  

 
Querido Sr. Clemens, 

 

Sei que o ofendi porque sua carta, não datada de 
outro dia, mas que parece ter sido escrita em 5 de 
julho, foi muito abrupta; eu a li e reli com os olhos 
turvos de lágrimas. Não usarei meu maravilhoso 
broche de peixe-anjo se o senhor não quiser; 
devolverei ao senhor, se assim me for pedido... 

OATES, J. C. Descanse em paz. São Paulo: Leya, 2008. 
 
Nesse fragmento de carta pessoal, quanto à 
sequenciação dos eventos, reconhece-se a norma-
padrão pelo(a)  
A  colocação pronominal em próclise.    
B  uso recorrente de marcas de negação.     
C  emprego adequado dos tempos verbais.     
D preferência por arcaísmos, como “abrupta” e 

“turvo”.     
E presença de qualificadores, como “maravilhoso” e 

“peixe-anjo”.    
 
 

QUESTÃO 10  
 

Dois parlamentos 
 

Nestes cemitérios gerais 
não há morte pessoal. 
Nenhum morto se viu 
com modelo seu, especial. 
Vão todos com a morte padrão, 
em série fabricada. 
Morte que não se escolhe 
e aqui é fornecida de graça. 
Que acaba sempre por se impor 
sobre a que já medrasse. 
Vence a que, mais pessoal, 
alguém já trouxesse na carne. 
Mas afinal tem suas vantagens 
esta morte em série. 
Faz defuntos funcionais, 
próprios a uma terra sem vermes. 
MELO NETO, J. C. Serial e antes. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1997 

(fragmento). 
 

A lida do sertanejo com suas adversidades constitui um 
viés temático muito presente em João Cabral de Melo Neto. 
No fragmento em destaque, essa abordagem ressalta o(a)  
A inutilidade de divisão social e hierárquica após a 

morte.     
B aspecto desumano dos cemitérios da população 

carente.     
C nivelamento do anonimato imposto pela miséria 

na morte.     
D tom de ironia para com a fragilidade dos corpos e 

da terra.     
E indiferença do sertanejo com a ausência de seus 

próximos.     
 

 
QUESTÃO 11  

 
Pra onde vai essa estrada? 

 

– Sô Augusto, pra onde vai essa estrada? 
O senhor Augusto: 
– Eu moro aqui há 30 anos, ela nunca foi pra parte 
nenhuma, não. 
– Sô Augusto, eu estou dizendo se a gente for 
andando aonde a gente vai? 
O senhor Augusto: 
– Vai sair até nas Oropas, se o mar der vau. 
 
Vocabulário 
Vau: Lugar do rio ou outra porção de água onde esta é pouco funda 
e, por isso, pode ser transposta a pé ou a cavalo. 
 

MAGALHÃES, L. L. A.; MACHADO, R. H. A. (Org.) Perdizes, suas 
histórias, sua gente, seu folclore. Perdizes: Prefeitura Municipal, 

2005. 
 
As anedotas são narrativas, reais ou inventadas, 
estruturadas com a finalidade de provocar o riso. O 
recurso expressivo que configura esse texto como 
uma anedota é o(a)   
A  uso repetitivo da negação    
B  grafia do termo “Oropas”.    
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C  ambiguidade do verbo “ir”.     
D  ironia das duas perguntas.     
E  emprego de palavras coloquiais.     

 
 

QUESTÃO 12  
 

O jornal vai morrer. É a ameaça mais constante dos 
especialistas. E essa nem é uma profecia nova. Há 
anos a frase é repetida. Experiências são feitas para 
atrair leitores na era da comunicação nervosa, rápida, 
multicolorida, performática. Mas o que é o jornal? 
Onde mora seu encanto? 
 
O que é sedutor no jornal é ser ele mesmo e nenhum 
outro formato de comunicação de ideias, histórias, 
imagens e notícias. No tempo das muitas mídias, o 
que precisa ser entendido é que cada um tem um 
espaço, um jeito, uma personalidade. 
 
Quando surge uma nova mídia, há sempre os que a 
apresentam como tendência irreversível, modeladora 
do futuro inevitável e fatal. Depois se descobre que 
nada é substituído e o novo se agrega ao mesmo 
conjunto de seres através dos quais nos 
comunicamos. 
 
Os jornais vão acabar, garantem os especialistas. E, 
por isso, dizem que é preciso fazer jornal parecer com 
as outras formas da comunicação mais rápida, 
eletrônica, digital. Assim, eles morrerão mais 
rapidamente. Jornal tem seu jeito. É imagem, palavra, 
informação, ideia, opinião, humor, debate, de uma 
forma só dele. 
 
Nesse tempo tão mutante em que se tuíta para milhares, 
que retuítam para outros milhares o que foi postado nos 
blogs, o que está nos sites dos veículos on-line, que 
chance tem um jornal de papel que traz uma notícia 
estática, uma foto parada, um infográfico fixo? 
 
Terá mais chance se continuar sendo jornal. 
LEITÃO, M. Jornal de papel. O Tempo, n. 5 684, 8 jul. 2012 (adaptado). 
 
Muito se fala sobre o impacto causado pelas 
tecnologias da comunicação e da informação nas 
diferentes mídias. A partir da análise do texto, conclui-
se que essas tecnologias  
A mantêm inalterados os modos de produção e 

veiculação do conhecimento.     
B provocam rupturas entre novas e velhas formas 

de comunicar o conhecimento.     
C modernizam práticas de divulgação do 

conhecimento hoje consideradas obsoletas.     
D substituem os modos de produção de 

conhecimentos oriundos da oralidade e da escrita.     
E contribuem para a coexistência de diversos modos 

de produção e veiculação de conhecimento.     
 
 
 

 
QUESTÃO 13  

 

 

 
 
Na tirinha, o leitor é conduzido a refletir sobre 
relacionamentos afetivos. A articulação dos recursos 
verbais e não verbais tem o objetivo de  
A criticar a superficialidade com que as relações 

amorosas são expostas nas redes sociais.     
B negar antigos conceitos ou experiências afetivas 

ligadas à vida amorosa dos adolescentes.    
C enfatizar a importância de incorporar novas 

experiências na vida amorosa dos adolescentes.    
D valorizar as manifestações nas redes sociais como 

medida do sucesso de uma relação amorosa.     
E associar a popularidade de uma mensagem nas 

redes sociais à profundidade de uma relação 
amorosa.     

 

 
QUESTÃO 14  

 
 É dia de festa na roça. Fogueira posicionada, 
caipiras arrumados, barraquinhas com quitutes 
suculentos e bandeirinhas de todas as cores 
enfeitando o salão. Mas o ponto mais esperado de 
toda a festa é sempre a quadrilha, embalada por 
música típica e linguajar próprio. Anarriê, alavantú, 
balancê de damas e tantos outros termos agitados 
pelo puxador da quadrilha deixam a festa de São João, 
comemorada em todo o Brasil, ainda mais completa. 
 Embora os festejos juninos sejam uma herança 
da colonização portuguesa no Brasil, grande parte das 
tradições da quadrilha tem origem francesa. E muita 
gente dança sem saber. 

As influências estrangeiras são muitas nas festas 
dos três santos do mês de junho (Santo Antônio, no 
dia 13, e São Pedro, no dia 29, completam o grupo). O 
“changê de damas” nada mais é do que a troca de 
damas na dança, do francês “changer”. O “alavantú”, 
quando os casais se aproximam e se cumprimentam, 
também é francês, e vem de “em avant tous”. Assim 
também acontece com o “balancê”, que também vem 
de bailar em francês. 
SOARES, L. Disponível em: http://gazetaonline.globo.com. Acesso em: 

30 jun. 2015 (adaptado). 
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Ao discorrer sobre a festa de São João e a quadrilha 
como manifestações da cultura corporal, o texto 
privilegia a descrição de  
A movimentos realizados durante a coreografia da 

dança.     
B  personagens presentes nos festejos de São João.     
C  vestimentas utilizadas pelos participantes.     
D  ritmos existentes na dança da quadrilha.     
E  folguedos constituintes do evento.     
   

 
QUESTÃO 15  

 
Doutor dos sentimentos 

 
Veja quem é e o que pensa o português António 

Damásio, um dos maiores nomes da neurociência 
atual, sempre em busca de desvendar os mistérios do 
cérebro, das emoções e da consciência. 

Ele é baixo, usa óculos, tem cabelos brancos 
penteados para trás e costuma vestir terno e gravata. A 
surpresa vem quando começa a falar. António Damásio 
não confirma em nada o clichê que se tem de cientista. 
Preocupado em ser o mais didático possível, tenta, 
pacientemente, com certa graça e até ironia, sempre que 
cabível, traduzir para os leigos estudos complexos sobre 
o cérebro. Português, Damásio é um dos principais 
expoentes da neurociência atual. 

Diferentemente de outros neurocientistas, que 
acham que apenas a ciência tem respostas à 
compreensão da mente, Damásio considera que 
muitas ideias não provêm necessariamente daí. Para 
ele, um substrato imprescindível para entender a 
mente, a consciência, os sentimentos e as emoções 
advém da vida intuitiva, artística e intelectual. Fora dos 
meios científicos, o nome de Damásio começou a ser 
celebrado na década de 1990, quando lançou seu 
primeiro livro, uma obra que fala de emoção, razão e 
do cérebro humano. 

TREFAUT, M. P. Disponível em: http://revistaplaneta.terra.com.br. 
Acesso em: 2 set. 2014 (adaptado). 

 
Na organização do texto, a sequência que atende à 
função sociocomunicativa de apresentar 
objetivamente o cientista António Damásio é a  
A  descritiva, pois delineia um perfil do professor.     
B injuntiva, pois faz um convite à leitura de sua 

obra.     
C argumentativa, pois defende o seu 

comportamento incomum.     
D narrativa, pois são contados fatos relevantes 

ocorridos em sua vida.    
E expositiva, pois traz as impressões da autora a 

respeito de seu trabalho.    
 
 
 
 
 
 
 

PARTE II –  LITERATURA 
 
 
QUESTÃO 16  
 
Olhando o gavião no telhado, Hélio fala: 
– Esta noite eu sonhei um sonho engraçado. 
– Como é que foi? – pergunta o pai. 
– Quer dizer, não é bem engraçado não. É sobre uma 
casa de joão-de-barro que a gente descobriu ali no 
jacarandá. 
– A gente, quem? 
– Eu mais o Timinho. 
– O que tinha dentro? 
– Um ninho. 
– Vazio? 
– Não. 
– Tinha ovo? 
– Tinha. 
– Quantos? – pergunta a mãe. 
Hélio fica na dúvida. Não consegue lembrar direito. 
Todos esperam, interessados. Na maior aflição, ele 
pergunta ao irmão mais novo: 
– Quantos ovos tinha mesmo, Timinho? Ocê lembra? 
ROMANO, O. O ninho. In: Casos de Minas. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 

1982. 
 

Esse texto pertence ao gênero textual caso ou 
“causo”, narrativa popular que tem o intuito de  
A  contar histórias do universo infantil.     
B  relatar fatos do cotidiano de maneira cômica.     
C  retratar personagens típicos de uma região.     
D  registrar hábitos de uma vida simples.     
E  valorizar diálogos em família.    
   

 
QUESTÃO 17 

 
Quantos há que os telhados têm vidrosos 
E deixam de atirar sua pedrada, 
De sua mesma telha receiosos. 
 
Adeus, praia, adeus, ribeira, 
De regatões tabaquista, 
Que vende gato por lebre 
Querendo enganar a vista. 
 
Nenhum modo de desculpa 
Tendes, que valer-vos possa: 
Que se o cão entra na igreja, 
É porque acha aberta a porta. 

GUERRA, G. M. In: LIMA, R. T. Abecê de folclore. São Paulo: Martins 
Fontes, 2003 (fragmento). 

 
Ao organizar as informações, no processo de 
construção do texto, o autor estabelece sua intenção 
comunicativa. Nesse poema, Gregório de Matos 
explora os ditados populares com o objetivo de  
A  enumerar atitudes.     
B  descrever costumes.     
C  demonstrar sabedoria.     
D  recomendar precaução.     
E  criticar comportamentos.    
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QUESTÃO 18  

 
Filha do compositor Paulo Leminski  

lança disco com suas canções 
 

“Leminskanções” dá novos arranjos a 24 
composições do poeta 
 

Frequentemente, a cantora e compositora Estrela 
Ruiz é questionada sobre a influência da poesia de seu 
pai, Paulo Leminski, na música que ela produz. “A 
minha infância foi música, música, música”, responde 
veementemente, lembrando que, antes de poeta, 
Leminski era compositor. 

Estrela frisa a faceta musical do pai em 
Leminskanções. Duplo, o álbum soma Essa noite vai 
ter sol, com 13 composições assinadas apenas por 
Leminski, e Se nem for terra, se transformar, que tem 
11 parcerias com nomes como sua mulher, Alice Ruiz, 
com quem compôs uma única faixa, Itamar 
Assumpção e Moraes Moreira. 
BOMFIM, M. Disponível em: http://cultura.estadao.com.br. Acesso em: 

22 ago. 2014 (adaptado). 
 
Os gêneros textuais são caracterizados por meio de 
seus recursos expressivos e suas intenções 
comunicativas. Esse texto enquadra-se no gênero  
A  biografia, por fazer referência à vida da artista.     
B  relato, por trazer o depoimento da filha do artista.     
C notícia, por informar ao leitor sobre o lançamento 

do disco.     
D resenha, por apresentar as características do disco.     
E reportagem, por abordar peculiaridades sobre a 

vida da artista.     
 

 
QUESTÃO 19  

 
O exercício da crônica 

 

Escrever prosa é uma arte ingrata. Eu digo prosa fiada, 
como faz um cronista; não a prosa de um ficcionista, 
na qual este é levado meio a tapas pelas personagens 
e situações que, azar dele, criou porque quis. Com um 
prosador cotidiano, a coisa fia mais fino. Senta-se 
diante de sua máquina, acende um cigarro, olha 
através da janela e busca fundo em sua imaginação 
um fato qualquer, de preferência colhido no noticiário 
matutino, ou da véspera, em que, com duas 
artimanhas peculiares, possa injetar um sangue novo. 
 

MORAES, V. Para viver um grande amor: crônicas e poemas. São 
Paulo: Cia. das Letras, 1991. 

 
Nesse trecho, Vinicius de Moraes exercita a crônica 
para pensá-la como gênero e prática. Do ponto de 
vista dele, cabe ao cronista  
A  criar fatos com a imaginação.     
B  reproduzir as notícias dos jornais.     
C  escrever em linguagem coloquial.     
D  construir personagens verossímeis.     
E  ressignificar o cotidiano pela escrita.   
   

QUESTÃO 20  
 

Ai se sêsse 
 

Se um dia nois se gostasse 
Se um dia nois se queresse 
Se nois dois se empareasse 
Se juntim nois dois vivesse 
Se juntim nois dois morasse 
Se juntim nois dois drumisse 
Se juntim nois dois morresse 
Se pro céu nois assubisse 
Mas porém se acontecesse 
De São Pedro não abrisse 
A porta do céu e fosse 
Te dizer qualquer tulice 
E se eu me arriminasse 
E tu cum eu insistisse 
Pra que eu me arresolvesse 
E a minha faca puxasse 
E o bucho do céu furasse 
Tarvês que nois dois saísse 
Tarvês que nois dois caísse 
E o céu furado arriasse 
E as virgi toda fugisse 

ZÉ DA LUZ. Cordel do Fogo Encantado. Recife: Álbum de estúdio, 
2001 

 

O poema foi construído com formas do português não 
padrão, tais como “juntim”, “nois”, “tarvês”. Essas 
formas legitimam-se na construção do texto, pois  
A  revelam o bom humor do eu lírico do poema.    
B  estão presentes na língua e na identidade popular.    
C revelam as escolhas de um poeta não 

escolarizado.    
D tornam a leitura fácil de entender para a maioria 

dos brasileiros.    
E compõem um conjunto de estruturas linguísticas 

inovadoras.    
 

 
QUESTÃO 21  

 
O mundo revivido 

 

Sobre esta casa e as árvores que o tempo 
esqueceu de levar. Sobre o curral 
de pedra e paz e de outras vacas tristes 
chorando a lua e a noite sem bezerros. 
 
Sobre a parede larga deste açude 
onde outras cobras verdes se arrastavam, 
e pondo o sol nos seus olhos parados 
iam colhendo sua safra de sapos. 
 
Sob as constelações do sul que a noite 
armava e desarmava: as Três Marias, 
o Cruzeiro distante e o Sete-Estrelo. 
 
Sobre este mundo revivido em vão, 
a lembrança de primos, de cavalos, 
de silêncio perdido para sempre. 

DOBAL, H. A província deserta. Rio de Janeiro: Artenova, 1974. 
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No processo de reconstituição do tempo vivido, o eu 
lírico projeta um conjunto de imagens cujo lirismo se 
fundamenta no  
A  inventário das memórias evocadas afetivamente.    
B  reflexo da saudade no desejo de voltar à infância.    
C sentimento de inadequação com o presente 

vivido.     
D ressentimento com as perdas materiais e 

humanas.     
E lapso no fluxo temporal dos eventos trazidos à cena.     
 

 
QUESTÃO 22  

 
TEXTO I 
 
Terezinha de Jesus 
De uma queda foi ao chão 
Acudiu três cavalheiros 
Todos os três de chapéu na mão 
 
O primeiro foi seu pai 
O segundo, seu irmão 
O terceiro foi aquele 
A quem Tereza deu a mão 

BATISTA, M. F. B. M.; SANTOS, I. M. F. (Org.). Cancioneiro da Paraíba. 
João Pessoa: Grafset, 1993 (adaptado). 

 
TEXTO II 
 
Outra interpretação é feita e partir das condições 
sociais daquele tempo. Para a ama e para a criança 
para quem cantava a cantiga, e música falava do 
casamento como um destino natural na vida da 
mulher, na sociedade brasileira do século XIX, 
marcada pelo patriarcalismo. A música prepara a 
moça para o seu destino não apenas inexorável, mas 
desejável; o casamento, estabelecendo uma hierarquia 
de obediência (pai, irmão mais velho, marido), de 
acordo com a época e circunstâncias de sua vida. 

Disponível em: http://provsjose.blogspot.com.br. Acesso em: 5 dez. 
2012. 

 
O comentário do Texto II sobre o Texto I evoca a 
mobilização da língua oral que, em determinados 
contextos,  
A assegura existência de pensamentos contrários à 

ordem vigente.    
B mantém a heterogeneidade das formas de 

relações sociais.    
C  conserva a influência sobre certas culturas.     
D  preserva a diversidade cultural e comportamental.     
E  reforça comportamentos e padrões culturais.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
QUESTÃO 23  

 
Soneto VII 

 
Onde estou? Este sítio desconheço: 
Quem fez tão diferente aquele prado? 
Tudo outra natureza tem tomado; 
E em contemplá-lo tímido esmoreço. 
 
Uma fonte aqui houve; eu não me esqueço 
De estar a ela um dia reclinado: 
Ali em vale um monte está mudado: 
Quanto pode dos anos o progresso! 
 
Árvores aqui vi tão florescentes, 
Que faziam perpétua a primavera: 
Nem troncos vejo agora decadentes. 
 
Eu me engano: a região esta não era; 
Mas que venho a estranhar, se estão presentes 
Meus males, com que tudo degenera! 

COSTA, C. M. Poemas. Disponível em: 
www.dominiopublico.gov.br. Acesso em: 7 jul. 2012. 

 
No soneto de Cláudio Manuel da Costa, a 
contemplação da paisagem permite ao eu lírico uma 
reflexão em que transparece uma  
A  angústia provocada pela sensação de solidão.    
B resignação diante das mudanças do meio 

ambiente.    
C dúvida existencial em face do espaço 

desconhecido.    
D intenção de recriar o passado por meio da 

paisagem.    
E empatia entre os sofrimentos do eu e a agonia da 

terra.    
 

 
QUESTÃO 24  

 
Receita 

 
Tome-se um poeta não cansado, 
Uma nuvem de sonho e uma flor, 
Três gotas de tristeza, um tom dourado, 
Uma veia sangrando de pavor. 
Quando a massa já ferve e se retorce 
Deita-se a luz dum corpo de mulher, 
Duma pitada de morte se reforce, 
Que um amor de poeta assim requer. 

SARAMAGO, J. Os poemas possíveis. 
Alfragide: Caminho, 1997. 

 
Os gêneros textuais caracterizam-se por serem 
relativamente estáveis e podem reconfigurar-se em 
função do propósito comunicativo. Esse texto constitui 
uma mescla de gêneros, pois  
A introduz procedimentos prescritivos na 

composição do poema.    
B explicita as etapas essenciais à preparação de 

uma receita.    
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C explora elementos temáticos presentes em uma 
receita.    

D apresenta organização estrutural típica de um 
poema.    

E utiliza linguagem figurada na construção do poema.    
   

 
QUESTÃO 25  

 
Quando Deus redimiu da tirania 
Da mão do Faraó endurecido 
O Povo Hebreu amado, e esclarecido, 
Páscoa ficou da redenção o dia. 
 
Páscoa de flores, dia de alegria 
Àquele Povo foi tão afligido 
O dia, em que por Deus foi redimido; 
Ergo sois vós, Senhor, Deus da Bahia. 
 
Pois mandado pela alta Majestade 
Nos remiu de tão triste cativeiro, 
Nos livrou de tão vil calamidade. 
 
Quem pode ser senão um verdadeiro 
Deus, que veio estirpar desta cidade 
O Faraó do povo brasileiro. 

DAMASCENO, D. (Org.). Melhores poemas: Gregório de Matos. São 
Paulo: Globo, 2006. 

 
Com uma elaboração de linguagem e uma visão de 
mundo que apresentam princípios barrocos, o soneto 
de Gregório de Matos apresenta temática expressa 
por  
A  visão cética sobre as relações sociais.    
B  preocupação com a identidade brasileira.    
C  crítica velada à forma de governo vigente.    
D  reflexão sobre os dogmas do cristianismo.    
E  questionamento das práticas pagãs na Bahia.   
  

 
QUESTÃO 26  

 

 

Com contornos assimétricos, riqueza de detalhes nas 
vestes e nas feições, a escultura barroca no Brasil tem 
forte influência do rococó europeu e está 
representada aqui por um dos profetas do pátio do 
Santuário do Bom Jesus de Matosinho, em 
Congonhas, (MG), esculpido em pedra-sabão por 
Aleijadinho. Profundamente religiosa, sua obra revela  
A liberdade, representando a vida de mineiros à 

procura da salvação.    
B credibilidade, atendendo a encomendas dos 

nobres de Minas Gerais.    
C simplicidade, demonstrando compromisso com a 

contemplação do divino.    
D personalidade, modelando uma imagem sacra 

com feições populares.    
E singularidade, esculpindo personalidade do 

reinado nas obras divinas.    
  
QUESTÃO 27  

 
Torno a ver-vos, ó montes: o destino 
Aqui me torna a pôr nestes outeiros, 
Onde um tempo os gabões deixei grosseiros 
Pelo traje da Corte, rico e fino. 
 
Aqui estou entre Almendro, entre Corino, 
Os meus fiéis, meus doces companheiros, 
Vendo correr os míseros vaqueiros 
Atrás de seu cansado desatino. 
 
Se o bem desta choupana pode tanto, 
Que chega a ter mais preço, e mais valia 
Que, da Cidade, o lisonjeiro encanto. 
 
Aqui descanso a louca fantasia, 
E o que até agora se tornava em pranto 
Se converta em afetos de alegria. 

Cláudio Manoel da Costa. In: Domício Proença Filho. A poesia dos 
inconfidentes. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2002, p. 78/9.   

 
Considerando o soneto de Cláudio Manoel da Costa e 
os elementos constitutivos do Arcadismo brasileiro, 
assinale a opção correta acerca da relação entre o 
poema e o momento histórico de sua produção.   
A Os “montes” e “outeiros”, mencionados na 

primeira estrofe, são imagens relacionadas à 
Metrópole, ou seja, ao lugar onde o poeta se 
vestiu com traje “rico e fino”.    

B A oposição entre a Colônia e a Metrópole, como 
núcleo do poema, revela uma contradição 
vivenciada pelo poeta, dividido entre a civilidade 
do mundo urbano da Metrópole e a rusticidade da 
terra da Colônia.     

C O bucolismo presente nas imagens do poema é 
elemento estético do Arcadismo que evidencia a 
preocupação do poeta árcade em realizar uma 
representação literária realista da vida nacional.     

D A relação de vantagem da “choupana” sobre a 
“Cidade”, na terceira estrofe, é formulação literária 
que reproduz a condição histórica paradoxalmente 
vantajosa da Colônia sobre a Metrópole.     
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E A realidade de atraso social, político e econômico do 
Brasil Colônia está representada esteticamente no 
poema pela referência, na última estrofe, à 
transformação do pranto em alegria.    

 
 

QUESTÃO 28  
 

 São Paulo vai se recensear. O governo quer saber 
quantas pessoas governa. A indagação atingirá a 
fauna e a flora domesticadas. Bois, mulheres e 
algodoeiros serão reduzidos a números e invertidos 
em estatísticas. 
 O homem do censo entrará pelos bangalôs, pelas 
pensões, pelas casas de barro e de cimento armado, 
pelo sobradinho e pelo apartamento, pelo cortiço e 
pelo hotel, perguntando: 
 - Quantos são aqui? 
 Pergunta triste, de resto. Um homem dirá: 
 - Aqui havia mulheres e criancinhas. Agora, 
felizmente, só há pulgas e ratos. 
 E outro: 
 - Amigo, tenho aqui esta mulher, este papagaio, 
esta sogra e algumas baratas. Tome nota de seus 
nomes, se quiser. Querendo levar todos, é favor... (...) 
 E outro: 
 - Dois, cidadão, somos dois. Naturalmente o sr. 
não a vê. Mas ela está aqui, está, está! A sua saudade 
jamais sairá de meu quarto e de meu peito! 
 Rubem Braga. Para gostar de ler, v. 3. São Paulo: Ática, 1998, p. 

32-3 (fragmento). 
 

O fragmento anterior, em que há referência a um fato 
sócio-histórico - o recenseamento -, apresenta 
característica marcante do gênero crônica ao  
A expressar o tema de forma abstrata, evocando 

imagens e buscando apresentar a ideia de uma 
coisa por meio de outra.    

B manter-se fiel aos acontecimentos, retratando os 
personagens em um só tempo e um só espaço.    

C contar história centrada na solução de um 
enigma, construindo os personagens 
psicologicamente e revelando-os pouco a pouco.    

D evocar, de maneira satírica, a vida na cidade, 
visando transmitir ensinamentos práticos do 
cotidiano para manter as pessoas informadas.    

E valer-se de tema do cotidiano como ponto de 
partida para a construção de texto, que recebe 
tratamento estético.    

 
 

QUESTÃO 29  
 

Para o Mano Caetano 
 
O que fazer do ouro de tolo 
Quando um doce bardo brada a toda brida, 
Em velas pandas, suas esquisitas rimas? 
Geografia de verdades, Guanabaras postiças 
Saudades banguelas, tropicais preguiças? 
A boca cheia de dentes 
De um implacável sorriso 

Morre a cada instante 
Que devora a voz do morto, e com isso, 
Ressuscita vampira, sem o menor aviso 
 
[...] 
E eu soy lobo-bolo? lobo-bolo 
Tipo pra rimar com ouro de tolo? 
Oh, Narciso Peixe Ornamental! 
Tease me, tease me outra vez1 
Ou em banto baiano 
Ou em português de Portugal 
De Natal 
[...] 
 
1Tease me (caçoe de mim, importune-me). 
 

LOBÃO. Disponível em: http://vagalume.uol.com.br.  
Acesso em: 14 ago. 2009 (adaptado). 

 
Na letra da canção apresentada, o compositor Lobão 
explora vários recursos da língua portuguesa, a fim de 
conseguir efeitos estéticos ou de sentido. Nessa letra, 
o autor explora o extrato sonoro do idioma e o uso de 
termos coloquiais na seguinte passagem:  
A  “Quando um doce bardo brada a toda brida,” (v. 2)    
B  “Em velas pandas, suas esquisitas rimas?” (v. 3)    
C  “Que devora a voz do morto,” (v. 9)    
D “lobo-bolo// Tipo pra rimar com ouro de tolo? (v. 

12-13)    
E  “Tease me, tease me outra vez” (v. 15)    
 

 
QUESTÃO 30  

 
Teatro do Oprimido é um método teatral que 
sistematiza exercícios, jogos e técnicas teatrais 
elaboradas pelo teatrólogo brasileiro Augusto Boal, 
recentemente falecido, que visa à desmecanização 
física e intelectual de seus praticantes. Partindo do 
princípio de que a linguagem teatral não deve ser 
diferenciada da que é usada cotidianamente pelo 
cidadão comum (oprimido), ele propõe condições 
práticas para que o oprimido se aproprie dos meios do 
fazer teatral e, assim, amplie suas possibilidades de 
expressão. Nesse sentido, todos podem desenvolver 
essa linguagem e, consequentemente, fazer teatro. 
Trata-se de um teatro em que o espectador é 
convidado a substituir o protagonista e mudar a 
condução ou mesmo o fim da história, conforme o 
olhar interpretativo e contextualizado do receptor. 

Companhia Teatro do Oprimido. Disponível em: www.ctorio.org.br. 
Acesso em: 1 jul. 2009 (adaptado). 

 
Considerando-se as características do Teatro do 
Oprimido apresentadas, conclui-se que  
A esse modelo teatral é um método tradicional de 

fazer teatro que usa, nas suas ações cênicas, a 
linguagem rebuscada e hermética falada 
normalmente pelo cidadão comum.    

B a forma de recepção desse modelo teatral se 
destaca pela separação entre atores e público, na 
qual os atores representam seus personagens e a 
plateia assiste passivamente ao espetáculo.    

http://vagalume.uol.com.br/
http://www.ctorio.org.br/
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C sua linguagem teatral pode ser democratizada e 
apropriada pelo cidadão comum, no sentido de 
proporcionar-lhe autonomia crítica para 
compreensão e interpretação do mundo em que 
vive.    

D o convite ao espectador para substituir o 
protagonista e mudar o fim da história evidencia 
que a proposta de Boal se aproxima das regras do 
teatro tradicional para a preparação de atores.    

E a metodologia teatral do Teatro do Oprimido 
segue a concepção do teatro clássico aristotélico, 
que visa à desautomação física e intelectual de 
seus praticantes.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


