
 
 
 
 
 

 

 
 

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

Entregue no dia da prova. 
 

 
Texto I 
 

Até quando? 
Não adianta olhar pro céu 
Com muita fé e pouca luta 
Levanta aí que você tem muito protesto pra fazer 
E muita greve, você pode, você deve, pode crer 
Não adianta olhar pro chão 
Virar a cara pra não ver 
Se liga aí que te botaram numa cruz e só porque Jesus 
Sofreu não quer dizer que você tenha que sofrer! 
 

GABRIEL, O PENSADOR. Seja você mesmo (mas não seja sempre o mesmo). 
Rio de Janeiro: Sony Music, 2001 (fragmento). 

 
1. As escolhas linguísticas feitas pelo autor conferem ao texto 
 
a) caráter atual, pelo uso de linguagem própria da internet. 
b) cunho apelativo, pela predominância de imagens metafóricas. 
c) tom de diálogo, pela recorrência de gírias. 
d) espontaneidade, pelo uso da linguagem coloquial. 
e) originalidade, pela concisão da linguagem. 
 
2. Um exemplo de linguagem coloquial presente no texto é: 
 
a) Com muita fé 
b) E muita greve 
c) que você tenha que sofrer 
d) você pode, você deve 
e) Se liga aí 
 
3. Releia: “Com muita fé e pouca luta”. Os substantivos sublinhados são classificados como: 
 
a) simples e derivados 
b) simples e concretos  
c) compostos e abstratos 
d) simples e abstratos 
e) compostos e primitivos 
 
Texto II 
 
"Todas as variedades linguísticas são estruturadas e correspondem a sistemas e subsistemas adequados às 
necessidades de seus usuários. Mas o fato de estar a língua fortemente ligada à estrutura social e aos sistemas de 
valores da sociedade conduz a uma avaliação distinta das características das suas diversas modalidades regionais, 
sociais e estilísticas. A língua padrão, por exemplo, embora seja uma entre as muitas variedades de um idioma, é 
sempre a mais prestigiosa, porque atua como modelo, como norma, como ideal linguístico de uma comunidade. Do 
valor normativo decorre a sua função coercitiva sobre as outras variedades, com o que se torna uma ponderável força 
contrária à variação." 

                   Celso Cunha. Nova gramática do português contemporâneo. Adaptado. 
 
4. A partir da leitura do texto, podemos inferir que uma língua é: 
 
a) conjunto de variedades linguísticas, dentre as quais uma alcança maior valor social e passa a ser considerada 

exemplar. 
b) sistema que não admite nenhum tipo de variação linguística, sob pena de empobrecimento do léxico. 
c) a modalidade oral alcança maior prestígio social, pois é o resultado das adaptações linguísticas produzidas pelos 

falantes. 
d) A língua padrão deve ser preservada na modalidade oral e escrita, pois toda modificação é prejudicial a um 

sistema linguístico. 
e) um conjunto em que qualquer variação que fuja da norma culta da língua é errada e deve ser evitada. 
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5. A afirmação que remete ao poder da norma culta de impedir a variação linguística é: 
 
a) “Do valor normativo decorre a sua função coercitiva sobre as outras variedades, com o que se torna uma 
ponderável força contrária à variação.” 
b) “Todas as variedades linguísticas são estruturadas e correspondem a sistemas e subsistemas.” 
c) “Mas o fato de estar a língua fortemente ligada à estrutura social...” 
d) “A língua padrão, por exemplo, embora seja uma entre as muitas variedades de um idioma, é sempre a mais 
prestigiosa.” 
e) “conduz a uma avaliação distinta das características das suas diversas modalidades regionais, sociais e estilísticas.” 
 
Texto III 
 
Leia a seguinte tabela de termos: 
 
Expressão                                         Significado 
Cair nos braços de Morfeu.               Dormir 
Debicar.                                             Zombar, ridicularizar 
Tunda      Surra 
Mangar     Escarnecer, caçoar 
Tugir     Murmurar 
Liró     Bem-vestido 
Copo d'água    Lanche oferecido pelos amigos 
Convescote    Piquenique 
Treteiro de topete   Tratante atrevido 
Abrir o arco    Fugir 
Bilontra     Velho 
 
 
6. Na leitura da tabela constata-se, pelo emprego de palavras obsoletas, que itens lexicais outrora produtivos não 
mais o são no português brasileiro atual. Esse fenômeno revela que: 
 
a) a língua portuguesa de antigamente carecia de termos para se referir a fatos e coisas do cotidiano. 
b) o português brasileiro se constitui evitando a ampliação do léxico proveniente do português europeu. 
c) a heterogeneidade do português leva a uma estabilidade do seu léxico no eixo temporal. 
d) o português brasileiro apoia-se no léxico inglês para ser reconhecido como língua independente. 
e) o léxico do português representa uma realidade linguística variável e diversificada. 
 
7. O texto é um exemplo da variação: 
 
a) geográfica 
b) histórica 
c) situacional 
d) social 
e) regional 
 
 
Texto IV 
 
 eias, sujas e imbatíveis (fragmento). 
 
As baratas estão na Terra há mais de     milh es de anos, sobrevivem tanto no deserto como nos polos e podem 
ficar até 30 dias sem comer. Vai encarar? 
 érias, sol e praia são alguns dos bons motivos para comemorar a chegada do verão e achar  ue essa é a melhor 
estac ão do ano. 
  realmente seria, se não fosse por um  nico detalhe: as baratas. Assim como n s, elas também ficam bem animadas 
com o calor. Aproveitam a acelerac  ão de seus processos bio uímicos para se reproduzirem mais rápido e, claro, para 
passearem livremente por todos os co  modos de nossas casas. 
 essa época do ano, as chances de dar de cara com a visitante indesejada, ao acordar durante a noite para beber 
água ou ir ao banheiro, são tre s vezes maiores. 
 

Revista Galileu. Rio de Janeiro: Globo, no 151, fevereiro de 2004, p. 26.  
 
8. A expressão   ai encarar    l.  ) é marca de linguagem informal. Sabendo que o texto acima é uma reportagem, 
que é um gênero que prioriza a norma culta da língua, comente o uso dessa expressão, bem como o efeito pretendido 
ao ser inserida no texto. 
 
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 



 
9. Sobre o título do texto, podemos afirmar que: 
 
a) É formado por 2 adjetivos uniformes e 1 biforme 
b) É formado por 3 adjetivos biformes 
c) É formado por 3 adjetivos uniformes 
d) É formado por 2 adjetivos biformes e 1 adjetivo uniforme 
e) É formado por 2 adjetivos uniformes e 1 substantivo abstrato 
 
 
Texto V 
 
Tenho visto tanto coisa nesse mundo de meu Deus 
Coisas que prum cearense não existe explicação Qualquer pinguinho de chuva fazer uma inundação 
Moça se vestir de cobra e dizer que é distração 
Vocês cá da capitá me adiscurpe essa expressão 
No Ceará não tem disso não... 
Tem disso não, tem disso não... 

(Luiz Gonzaga) 
 
10.  Que variedade linguística foi usada para escrever essa música? 

______________________________________________________________________________________________ 

 
11.  Que função de linguagem é predominante na música? Justifique. 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
 
Texto VI 
 
Circuito Fechado 
 
Chinelos, vaso, descarga. Pia, sabonete. Água. Escova, creme dental, água, espuma, creme de barbear, pincel, 
espuma, gilete, água, cortina, sabonete, água fria, água quente, toalha. Creme para cabelo; pente. Cueca, camisa, 
abotoaduras, calça, meias, sapatos, gravata, paletó. Carteira, níqueis, documentos, caneta, chaves, lenço, relógio, 
maços de cigarros, caixa de fósforos. Jornal. Mesa, cadeiras, xícara e pires, prato, bule, talheres, guardanapos. 
Quadros. Pasta, carro. Cigarro, fósforo. Mesa e poltrona, cadeira, cinzeiro, papéis, telefone, agenda, copo com lápis, 
canetas, blocos de notas, espátula, pastas, caixas de entrada, de saída, vaso com plantas, quadros, papéis, cigarro, 
fósforo. Bandeja, xícara pequena. Cigarro e fósforo. Papéis, telefone, relatórios, cartas, notas, vales, cheques, 
memorandos, bilhetes, telefone, papéis. Relógio. Mesa, cavalete, cinzeiros, cadeiras, esboços de anúncios, fotos, 
cigarro, fósforo, bloco de papel, caneta, projetos de filmes, xícara, cartaz, lápis, cigarro, fósforo, quadro-negro, giz, 
papel. Mictório, pia, água. Táxi. Mesa, toalha, cadeiras, copos, pratos, talheres, garrafa, guardanapo, xícara. Maço de 
cigarros, caixa de fósforos. Escova de dentes, pasta, água. Mesa e poltrona, papéis, telefone, revista, copo de papel, 
cigarro, fósforo, telefone interno, externo, papéis, prova de anúncio, caneta e papel, relógio, papel, pasta, cigarro, 
fósforo, papel e caneta, telefone, caneta e papel, telefone, papéis, folheto, xícara, jornal, cigarro, fósforo, papel e 
caneta. Carro. Maço de cigarros, caixa de fósforos. Paletó, gravata. Poltrona, copo, revista. Quadros. Mesa, cadeiras, 
pratos, talheres, copos, guardanapos. Xícaras, cigarro e fósforo. Poltrona, livro. Cigarro e fósforo. Televisor, poltrona. 
Cigarro e fósforo. Abotoaduras, camisa, sapatos, meias, calça, cueca, pijama, espuma, água. Chinelos. Coberta, 
cama, travesseiro. 

(Ricardo Ramos) 
 
12. Com base na análise cuidadosa do texto “Circuito  echado”, julgue as afirmaç es a seguir e em seguida assinale a 
opção correta sobre quais são verdadeira (V) ou falsas (F). 
 
À primeira vista, o texto “Circuito fechado” parece se limitar a uma simples enumeração de palavras.  m uma leitura 
mais atenta, entretanto, percebe-se que elas estão relacionadas pelo sentido e que formam uma história. Como isso é 
possível? 
 
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 



 
13. Em geral, verbos, advérbios e locuções adverbiais constroem a sequência temporal de uma narrativa. Nesse 
conto, o autor não usou esse recurso, optando pela construção com apenas: 
 
a) adjetivos 
b) artigos 
c) numerais 
d) verbos 
e) substantivos 
 
14. Pode-se identificar uma personagem do sexo masculino pela nomeação de alguns objetos de seu uso pessoal. 
Também é possível identificar a sua profissão, que é: 
 
a) advogado 
b) dentista 
c) médico 
d) executivo publicitário 
e) professor 
 
 
Texto VII 
 

 
 
15. O efeito de sentido da charge é provocado pela combinação de informações visuais e recursos verbais. O que 
causa esse efeito de humor? 
 
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
16. Determine o caso em que o artigo tem valor qualificativo: 
 
a) Estes são os candidatos que lhe falei. 
b) Procure-o, ele é o médico! Ninguém o supera. 
c) Certeza e exatidão, estas qualidades não as tenho. 
d) Os problemas que o afligem não me deixam descuidado. 
e) Muito é a procura; pouca é a oferta. 
 
17.  Marque o item em que o termo "cego" está empregado como adjetivo: 
 
a) Coitado! Ele é um pobre cego. 
b) Todos os cegos aguçam os outros sentidos. 
c) Aquele cego enxerga o mundo de forma especial. 
d) A Terra é um globo cego girando no caos. 
e) O cego tem um poder maior de abstração. 
 
 
 



 
Texto VIII 
 
Sinal Fechado 
(Paulinho da Viola) 
 
Olá, como vai? 
Eu vou indo e voce , tudo bem? Tudo bem, eu vou indo, correndo  
Pegar meu lugar no futuro, e voce ? Tudo bem, eu vou indo em busca  
De um sono tranqu ilo, quem sabe? Quanto tempo... 
 ois é, quanto tempo... 
(pausa) 
Me perdoe a pressa 
  a alma dos nossos neg cios... Oh, não tem de  ue 
 u também s  ando a cem 
 uando é  ue voce  telefona   recisamos nos ver por aí 
Pra semana, prometo, 
Talvez nos vejamos, quem sabe? 
Quanto tempo... 
 ois é, quanto tempo... 
Tanta coisa que eu tinha a dizer  
Mas eu sumi na poeira das ruas  
 u também tenho algo a dizer  
Mas me foge a lembranc a 
Por favor, telefone, eu preciso beber  
Alguma coisa rapidamente 
Pra semana... 
O sinal... 
Eu procuro voce ... 
 ai abrir   ai abrir   rometo, não es uec o 
 or favor, não es uec  a  
 ão es uec  o, não es uec o Adeus... 
 
18. Pode-se perceber na canção o predomínio de duas funções da linguagem. São elas: 
 
a) Metalinguistica e informativa 
b) Poética e fática 
c) Emotiva e metalinguistica  
d) Informativa e fática  
e) Emotiva e informativa 
 
19.  o segundo verso “Tudo bem, eu vou indo, correndo”, a palavra em desta ue pode ser analisada como: 
 
a) Está no sentido denotativo 
b) Está no sentido conotativo 
c) Está no sentido próprio  
d) Não está no sentido figurado  
e) Nenhuma das respostas anteriores 
 
 
Texto IX 
 
 
A biosfera,  ue re ne todos os ambientes onde se desenvolvem os seres vivos, se divide em unidades menores 
chamadas ecossistemas,  ue podem ser uma floresta, um deserto e até um lago.  m ecossistema tem m ltiplos 
mecanismos  ue regulam o n mero de organismos dentro dele, controlando sua reproduc  ão, crescimento e 
migrac   es. 

 D ART , M. O guia dos curiosos.  ão  aulo: Companhia das Letras, 1995.) 
 
20. Predomina no texto a func  ão da linguagem: 
 
a) emotiva, porque o autor expressa seu sentimento em relac  ão à ecologia. 
b) fática, porque o texto testa o funcionamento do canal de comunicac ão.  
c) poética, porque o texto chama a atenc ão para os recursos de linguagem,  
d) conativa, porque o texto procura orientar comportamentos do leitor. 
e) referencial, porque o texto trata de noc  es e informac   es conceituais. 
 
 


