
 
 
 
 
 

 

 
 

Sua prova deve ser feita à caneta azul ou preta. 
Não rasure e não use corretivo.  

Entregue no dia da prova. 
 

 

Texto I 
 

Medo da Eternidade 
 
Jamais esquecerei o meu aflitivo e dramático contato com a eternidade.  
Quando eu era muito pequena ainda não tinha provado chicles e mesmo em Recife falava-se pouco deles. Eu nem 
sabia bem de que espécie de bala ou bombom se tratava. Mesmo o dinheiro que eu tinha não dava para comprar: 
com o mesmo dinheiro eu lucraria não sei quantas balas.  
Afinal minha irmã juntou dinheiro, comprou e ao sairmos de casa para a escola me explicou:  
- Como não acaba? Parei um instante na rua, perplexa.  
- Não acaba nunca, e pronto.  
Eu estava boba: parecia-me ter sido transportada para o reino de histórias de príncipes e fadas. Peguei a pequena 
pastilha cor-de-rosa que representava o elixir do longo prazer. Examinei-a, quase não podia acreditar no milagre. Eu 
que, como outras crianças, às vezes tirava da boca uma bala ainda inteira, para chupar depois, só para fazê-la durar 
mais. E eis-me com aquela coisa cor-de-rosa, de aparência tão inocente, tornando possível o mundo impossível do 
qual já começara a me dar conta.  
Com delicadeza, terminei afinal pondo o chicle na boca.  
- E agora que é que eu faço? Perguntei para não errar no ritual que certamente deveria haver.  
- Agora chupe o chicle para ir gostando do docinho dele, e só depois que passar o gosto você começa a mastigar. E aí 
mastiga a vida inteira. A menos que você perca, eu já perdi vários.  
Perder a eternidade? Nunca.  
O adocicado do chicle era bonzinho, não podia dizer que era ótimo. E, ainda perplexa, encaminhávamo-nos para a 
escola.  
- Acabou-se o docinho. E agora?  
- Agora mastigue para sempre.  
Assustei-me, não saberia dizer por quê. Comecei a mastigar e em breve tinha na boca aquele puxa-puxa cinzento de 
borracha que não tinha gosto de nada. Mastigava, mastigava. Mas me sentia contrafeita. Na verdade eu não estava 
gostando do gosto. E a vantagem de ser bala eterna me enchia de uma espécie de medo, como se tem diante da idéia 
de eternidade ou de infinito.  
Eu não quis confessar que não estava à altura da eternidade. Que só me dava aflição. Enquanto isso, eu mastigava 
obedientemente, sem parar.  
Até que não suportei mais, e, atravessando o portão da escola, dei um jeito de o chicle mastigado cair no chão de 
areia.  
- Olha só o que me aconteceu! Disse eu em fingidos espanto e tristeza. 
- Agora não posso mastigar mais! A bala acabou!  
- Já lhe disse - repetiu minha irmã - que ela não acaba nunca. Mas a gente às vezes perde. Até de noite a gente pode 
ir mastigando, mas para não engolir no sono a gente prega o chicle na cama. Não fique triste, um dia lhe dou outro, e 
esse você não perderá.  
Eu estava envergonhada diante da bondade de minha irmã, envergonhada da mentira que pregara dizendo que o 
chicle caíra na boca por acaso.  
Mas aliviada. Sem o peso da eternidade sobre mim.  

Clarice Lispector 
 
 
1. Com base no conto de Clarice Lispector, assinale a alternativa correta: 
 
a) A personagem principal mostra um grande desprezo pelo desconhecido. 
b) A personagem principal tem medo de encontrar o que não conhece. 
c) A personagem principal mostra-se curiosa pelo desconhecido, mas se decepciona. 
d) A personagem principal mostra-se indiferente ao desconhecido. 
e) A personagem principal mostra-se intrigada com o desconhecido e se surpreende positivamente. 
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2. “O adocicado do chicle era bonzinho, não podia dizer que era ótimo.” A palavra destacada neste trecho foi 
formada: 
 
a) A partir do acréscimo apenas de sufixo ao radical 
b) A partir do acréscimo apenas de prefixo ao radical 
c) A partir do acréscimo de prefixo e sufixo ao radical 
d) A partir do acréscimo de mais um radical  
e) A partir do acréscimo de desinências nominais 
 
3. Na crônica, a narradora vive um momento de "revelação": uma experiência banal acaba conduzindo-a à percepção 
de algo profundo, existencial. De que modo isso acontece? 
 
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
Texto II 
 
O mundo é grande 
O mundo é grande e cabe 
Nesta janela sobre o mar. 
O mar é grande e cabe 
Na cama e no colchão de amar. 
O amor é grande e cabe 
No breve espaço de beijar. 
 
4. Neste poema, o poeta realizou uma opção estilística: a reiteração de determinadas construções e expressões 
linguísticas, como o uso da mesma conjunção para estabelecer a relação entre as frases. Essa conjunção estabelece, 
entre as ideias relacionadas, um sentido de: 
 
a) adversidade. 
b) adição. 
c) conclusão. 
d) alternância. 
e) explicação 
 
Analise a propaganda de um site de compras e responda a questão 5. 
 
Você só precisa comprar a pipoca. O DVD é grátis. 

 
5. Assinale a alternativa que apresenta a forma correta para juntar os dois períodos da propaganda acima num só. 
 
a) Você só precisa comprar a pipoca, entretanto o DVD é grátis. 
b) Você só precisa comprar a pipoca, já que o DVD é grátis. 
c) Você só precisa comprar a pipoca, inclusive o DVD é grátis. 
d) Você só precisa comprar a pipoca, onde o DVD é grátis. 
e) Você só precisa comprar a pipoca, cujo DVD é grátis 
 
Texto III 
 
Todos desejamos ajudar uns aos outros. Os seres humanos são assim. Desejamos viver para a felicidade do próximo - 
não para o seu infortúnio. Por que havemos de odiar e desprezar uns aos outros? Neste mundo há espaço para todos. 
A terra, que é boa e rica, pode prover a todas as nossas necessidades. 
 O caminho da vida pode ser o da liberdade e da beleza, porém nos deixamos extraviar. A cobiça envenenou a alma 
dos homens, levantou no mundo as muralhas do ódio e tem-nos feito marchar a passo de ganso para a miséria e os 
morticínios. Criamos a época da velocidade, mas nos sentimos enclausurados dentro dela. A máquina, que produz 
abundância, tem-nos deixado em penúria. Nossos conhecimentos fizeram-nos céticos; nossa inteligência, 
empedernidos e cruéis. Pensamos em demasia e sentimos bem pouco. Mais do que de máquinas, precisamos de 
humanidade. Mais do que de inteligência, precisamos de afeição e doçura. Sem essas virtudes, a vida será de 
violência e tudo será perdido. 
A aviação e o rádio nos aproximou. A própria natureza dessas coisas são um apelo eloquente à bondade do homem, 
um apelo à fraternidade universal, a união de todos nós. Neste mesmo instante, a minha voz chega a milhares de 
pessoas pelo mundo afora. Milhões de desesperados: homens, mulheres, criancinhas, vítimas de um sistema que 
tortura seres humanos e encarcera inocentes. Aos que podem me ouvir eu digo: não desespereis! A desgraça que tem 
caído sobre nós não é mais do que o produto da cobiça em agonia, da amargura de homens que temem o avanço do 
progresso humano. Os homens que odeiam desaparecerão, os ditadores sucumbirão e o poder que do povo 
arrebataram há de retornar ao povo. Sei que os homens morrem, mas a liberdade não perecerá jamais. 

  
(Charles Chaplin)  



 
6. Assinale a opção que indica a frase em que a conjunção e mostra valor adversativo. 
 
a) “Por que havemos de odiar e desprezar uns aos outros?” 
b) “A terra, que é boa e rica, pode prover a todas as nossas necessidades.” 
c) “O caminho da vida pode ser o da liberdade e da beleza.” 
d) “... tem-nos feito marchar a passo de ganso para a miséria e os morticínios.” 
e) “Pensamos em demasia e sentimos bem pouco.” 
 
7. Se unirmos os dois primeiros períodos do texto, retirando o ponto final, para se manter o sentido deveríamos usar 
uma conjunção: 
 
a) Conclusiva 
b) Explicativa 
c) Adversativa 
d) Aditiva 
e) Alternativa 
 
8. Em: “O caminho da vida pode ser o da liberdade e da beleza, porém nos deixamos extraviar”, a segunda oração é 
classificada sintaticamente como coordenada: 
 
a) Conclusiva 
b) Explicativa 
c) Adversativa 
d) Aditiva 
e) Alternativa 
 
Texto IV 
 

Superexposição na web deixa nossa reputação mais vulnerável 
 
         Tudo o que você coloca na internet pode ser usado contra você. Fotos de um momento festivo, discussões, 
tuítes atravessados. E há pouco espaço para voltar atrás, como percebeu tarde demais o congressista americano 
Anthony Weiner, após o mundo ver suas cuecas no Twitter. "Nem com todo dinheiro do mundo é possível limpar uma 
reputação manchada na internet", diz o perito digital Wanderson Castilho, da E-Net Security. A exposição virtual e a 
velocidade da web mudaram o conceito de reputação. "Nossa imagem está mais vulnerável. Pode ser confrontada com 
o que postamos", diz o sociólogo Sergio Amadeu, professor da Universidade Federal do ABC. 
      O conceito de reputação virtual não poderia estar mais em alta. O Google acaba de lançar uma ferramenta, a "Eu 
na Web", para que o usuário monitore o que falam dele por aí. Há quem ganhe para cuidar da imagem alheia e limpar 
um passado virtual, como Owen Tripp, cofundador da Reputation.com, com sede nos EUA. "Temos 160 empregados 
especializados em reputação online. Monitoramos publicações, fazemos relatórios e enviamos alertas", disse à Folha. 
A limpeza de rastros pode custar de US$ 100 a US$ 10 mil, diz Tripp. No Brasil, José Milagre, perito digital da 
Legaltech, diz que conserta até imagem de morto. "Trabalhamos com conteúdos positivos que empurram os 
resultados 'negativos' para baixo." Trocado em miúdos, significa manipular os resultados do Google para que os dados 
positivos da pessoa apareçam no topo de uma pesquisa. Mas há casos que nem peritos resolvem. (...) 
         É difícil prever a repercussão de uma postagem na rede. "Ainda não dominamos essa linguagem", diz a 
psicóloga Rosa Maria Farah, da PUC - SP. Segundo Farah, isso justifica alguns deslizes e escândalos. Outra hipótese é 
a de que, quando estamos online, perdemos um pouco a capacidade de crítica. "Há uma sensação de anonimato e 
privacidade quando se está online. É comum as pessoas entrarem em estado alterado de consciência, semelhante ao 
sonhar." 
         Para a psicóloga Dora Sampaio Góes, do Hospital das Clínicas de SP, gostamos mesmo de aparecer. "Queremos 
vender uma identidade." O problema é confundir o íntimo com o social e tornar público o particular, segundo ela. 
"Usamos as redes sociais como se fossem nosso quarto. Há uma deturpação da noção de intimidade." Owen Tripp diz 
mais: "O que antes escreviam na porta do banheiro vai hoje para o mural do Facebook." 
        E há um preço a pagar. A advogada Patricia Peck, especialista em direito digital, diz que falta a todos uma noção 
do risco real na internet. "As pessoas podem falar o que pensam, mas respondem pelo que dizem." Faça a conta: se 
você tem 200 amigos no Facebook e cada um também tem 200, uma postagem sua pode chegar a 40 mil pessoas 
que você nem tem ideia de quem sejam. Assustador, não? Mas não é preciso apagar o perfil em todas as redes 
sociais. Alex Primo, professor de comunicação da UFRGS, diz que é possível separar o profissional do pessoal em 
redes sociais com listas e configurações de privacidade. Mas reconhece que a internet é um convite à exposição. 
"Quanto mais você se expõe, mais vantagens pode receber. Só posso usar ferramentas do Google se der os meus 
dados. O Facebook só é divertido quando atualizamos." 
 

 http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/ 
 
9. Releia o seguinte trecho: “Tudo o que você coloca na internet pode ser usado contra você. Fotos de um momento 
festivo, discussões, tuítes atravessados. E há pouco espaço para voltar atrás...”. Qual a relação expressa pela 
conjunção em destaque entre os períodos citados? 
 
a) Explicação 
b) Soma, adição 
c) Adversidade 
d) Conclusão 
e) Alternância  

http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/


10. A autora do texto utiliza argumentos de outras pessoas com a finalidade de: 
 
a) enfatizar o pensamento comum a todos os estudiosos no assunto. 
b) revelar o contraste de ideias entre os pensadores contemporâneos. 
c) credibilizar a tese a que se defende no texto. 
d) introduzir novos pensamentos por não haver total domínio do assunto tratado. 
e) mostrar o quão novo e polêmico é o tema tratado. 
 
11. Segundo o texto, por que o fato de gostarmos de aparecer pode se tornar um perigo na rede? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

  
12. Por que o autor afirma que é difícil prever a repercussão de uma postagem na rede? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
13. Quanto ao processo de formação da palavra “superexposição” podemos classificar que é: 
 
a) derivação prefixal  
b) derivação sufixal 
c) derivação prefixal e sufixal 
d) derivação regeressiva 
e) derivação parassintética 
 
14. Classifique as orações subordinadas substantivas abaixo: 
 
a) É preciso que cada um assuma suas responsabilidades. _______________________________________________ 

b) Confesso que sua visita me surpreendeu. __________________________________________________________ 

c) Ele se convenceu de que tudo foi em vão. __________________________________________________________ 

d) Não existe prova conclusiva de que ele seja o culpado. ________________________________________________ 

 
15. As orações sublinhadas são, respectivamente: 
 
Deduzo que a encomenda ainda não chegou. 
É claro que vamos viajar nas férias. 
 
a) Oração Subordinada Substantiva Objetiva Direta; Oração Subordinada Substantiva Apositiva. 
b) Oração Subordinada Substantiva Subjetiva; Oração Subordinada Substantiva Completiva Nominal. 
c) Oração Subordinada Substantiva Objetiva Direta; Oração Subordinada Substantiva Subjetiva. 
d) Oração Subordinada Substantiva Predicativa; Oração Subordinada Substantiva Objetiva Indireta. 
e) Oração Subordinada Substantiva Apositiva; Oração Subordinada Substantiva Predicativa. 
 
16. Todos os enunciados abaixo correspondem a orações subordinadas substantivas, exceto: 
 
a) Espero sinceramente isto: que vocês não faltem mais. 
b) Desejo que ela volte. 
c) Gostaria de que todos me apoiassem. 
d) Tenho medo de que esses assessores me traiam. 
e) Os jogadores que foram convocados apresentaram-se ontem. 
 
Texto V  

 



 

17. A última fala revela uma ironia em relação do quadrinho anterior. Explique. 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
 
18. Quanto à palavra “conceitual” usado no 1º quadrinho, ela é formada por: 
 
a) derivação prefixal  
b) derivação sufixal 
c) derivação prefixal e sufixal 
d) derivação regeressiva 
e) derivação parassintética 
 
 
Texto VI 
 
A novidade (Gilberto Gil) 
 
A novidade veio dar à praia,  
na qualidade rara de sereia 
Metade o busto de uma deusa Maia,  
metade um grande rabo de baleia 
 
A novidade era o máximo,  
do paradoxo estendido na areia 
Alguns a desejar seus beijos de deusa 
Outros a desejar seu rabo pra ceia 
 
Ó mundo tão desigual, tudo é tão desigual, 
De um lado este carnaval, de outro a fome total 
 
E a novidade que seria um sonho,  
o milagre risonho da sereia 
Virava um pesadelo tão medonho,  
ali naquela praia, ali na areia 
 
A novidade era a guerra  
entre o feliz poeta e o esfomeado 
Estraçalhando uma sereia bonita,  
despedaçando o sonho prá cada lado 
 
Ó mundo tão desigual, tudo é tão desigual, 
De um lado este carnaval, de outro a fome total 
 
 
19. O autor diz na segunda estrofe: “A novidade era o máximo/do paradoxo estendido na areia”. Sabendo que 
paradoxo é uma contradição, assinale os versos que comprovam essa afirmação do poeta. 
 
a) A novidade veio dar à praia, na qualidade rara de sereia 
b) E a novidade que seria um sonho, o milagre risonho da sereia 
c) A novidade era a guerra entre o feliz poeta e o esfomeado 
d) E a novidade que seria um sonho. Virava um pesadelo tão medonho 
e) Ó mundo tão desigual, tudo é tão desigual. 
 
 
20. Releia: “Ó mundo tão desigual, tudo é tão desigual”. A prefixo usado na palavra destacada dá ideia de: 
 
a) superioridade 
b) inferioridade 
c) negação 
d) intensidade 
e) anterioridade 
 
 
 
 


