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REDAÇÃO 
 

Sexo e temperamento em três sociedades primitivas 

Nos anos 30, Margareth Mead comparou três sociedades primitivas da Nova Guiné, visando observar como as atitudes 
sociais se relacionavam com as diferenças sexuais. A partir dos resultados obtidos na pesquisa, concluiu que a crença, então 

compartilhada na sociedade americana, em um temperamento inato ligado ao sexo não era universal. Segundo ela, toda cultura 
determina de algum modo os papéis dos homens e das mulheres, 1mas não o faz necessariamente em termos de contraste entre as 
personalidades prescritas para os dois sexos nem em termos de dominação ou submissão. 

Entre os povos estudados por Mead, os montanheses Arapesh, agricultores e criadores de porcos, eram (homens e 
mulheres) maternais, cooperativos, sociáveis, pouco individualistas e orientados para as necessidades da geração seguinte. Em 
síntese, um povo com características “femininas”. 

Já os ferozes caçadores de cabeça Mundugumor, agricultores e pescadores, eram o extremo oposto. De acordo com a 
autora, desprezando o sexo como base para o estabelecimento de diferenças de personalidade, padronizaram o comportamento 
de homens e mulheres como “ativamente masculino, viril e sem quaisquer das características edulcoradas que estamos 

acostumados a considerar indiscutivelmente femininas”. Esse povo era formado por indivíduos implacáveis que se aproximavam de 
um tipo de personalidade que, na cultura americana, só se encontraria em homens indisciplinados e extremamente violentos. 

Nos Tchambuli, por sua vez, pescadores lacustres e amantes das artes, havia uma inversão das atitudes sexuais: a mulher 
seria o parceiro dirigente, dominador e impessoal, e o homem, menos responsável e emocionalmente dependente. 

Para Mead, o fato de que traços de temperamento tradicionalmente considerados femininos fossem, em uma tribo, 

erigidos como padrão masculino e, em outra, prescritos para a maioria das mulheres e dos homens demonstra não haver base para 
considerar tais aspectos comportamentais vinculados ao sexo. Essa conclusão seria reforçada pela inversão da posição de 
dominância entre os sexos no terceiro povo estudado. 

(PISCITELLI, Adriana. Uma questão de gênero – Mente cérebro. São Paulo: Duetto Editorial, 2008. p. 24)  

 
1.   Leia com atenção o fragmento extraído do primeiro parágrafo do texto: 

 
Toda cultura determina de algum modo os papéis dos homens e das mulheres. 

 
Considerando a afirmativa acima e os trechos a seguir, elabore um texto dissertativo-argumentativo em que você 
apresente suas reflexões a respeito dos papéis usualmente considerados masculinos ou femininos. 
 
Rigorosamente, os seres humanos nascem machos ou fêmeas. É através da educação que recebem que se tornam homens e 
mulheres. A identidade social é, portanto, socialmente construída. (p. 10) 

(SAFFIOTI, Heleieth I. B. O poder do macho. São Paulo: Moderna, 1987) 
 
 
É um risco criarmos meninos e meninas de modos idênticos, ensinando que são iguais e têm as mesmas capacidades. Crescerão 
sem a consciência de que cada ser humano é único e de que deve ser objeto de uma descoberta permanente. E de que há 
diferenças determinadas por questões biológicas estruturando homens e mulheres em formas de ser distintas. (p. 232)  
(PEASE, Allan & PEASE, Barbara. Por que os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor?: uma visão científica (e bem-humorada) 

de nossas diferenças. Trad. Neuza M. Simões Capelo. Rio de Janeiro: Sextante, 2000) 
 
 
Foi-se o tempo em que ser mulher ou homem bastava para que um determinado número de atributos fosse conferido. “Aos 
homens o trabalho, às mulheres a cozinha”; “aos varões o dinheiro, às fêmeas os filhos”. Essas e outras, se não deixaram de ser 
assertivas verdadeiras, ao menos foram bastante amenizadas em sua incidência social e subjetiva. (p. 7) 

(POLI, Maria Cristina. Feminino/masculino. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2007)  
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MATEMÁTICA 
 
 

1. (Espm)  As moedas de 10 e 25 centavos de real tem, praticamente, a mesma espessura. 162 moedas de 10 centavos e 90 
moedas de 25 centavos serão empilhadas de modo que, em cada pilha, as moedas sejam do mesmo tipo e todas as pilhas 
tenham a mesma altura. O menor número possível de pilhas é:   
a) 12     
b) 13     
c) 14     
d) 15     
e) 16    
  
2. (Udesc)  Maria recebeu alta do hospital, mas deverá continuar o tratamento em casa por mais 30 dias completos. Para isso, 
ela deverá tomar o remédio A a cada 4 horas, o B a cada 5 horas e o C a cada 6 horas. Em casa, Maria iniciou o tratamento 
tomando o remédio A, o B e o C no mesmo horário. Supondo que ela atendera rigorosamente às recomendações médicas 
quanto ao horário da ingestão dos medicamentos, então o número de vezes em que os três remédios foram ingeridos 
simultaneamente foi:  
a) 12 vezes    
b) 13 vezes    
c) 1 vez    
d) 6 vezes    
e) 7 vezes    
  
3. (Enem)  Os números de identificação utilizados no cotidiano (de contas bancárias, de CPF, de Carteira de Identidade etc) 
usualmente possuem um dígito de verificação, normalmente representado após o hífen, como em −17326 9.  Esse dígito 

adicional tem a finalidade de evitar erros no preenchimento ou digitação de documentos. Um dos métodos usados para gerar 
esse dígito utiliza os seguintes passos: 
 

1. multiplica-se o último algarismo do número por 1,  o penúltimo por 2,  o antepenúltimo por 1,  e assim por diante, 

sempre alternando multiplicações por 1  e por 2.  

2. soma-se 1  a cada um dos resultados dessas multiplicações que for maior do que ou igual a 10.  

3. somam-se os resultados obtidos. 

4. calcula-se o resto da divisão dessa soma por 10,  obtendo-se assim o dígito verificador. 

 
O dígito de verificação fornecido pelo processo acima para o número 24685  é   
a)  1.     
b)  2.     
c)  4.     
d)  6.     
e)  8.    
  
4. (G1 - cmrj)  No atual sistema monetário brasileiro há moedas de seis valores diferentes, representadas na figura a seguir.  
 

 
 

No Colégio Militar do Rio de Janeiro, um aluno do 7º ano juntou 72  moedas para comprar pacotes de figurinhas. Um oitavo do 

total dessas moedas é de R$ 1,00  (um real); um sexto da quantidade total é de R$ 0,50  (cinquenta centavos); um quarto da 

quantidade total de moedas é de R$ 0,25  (vinte e cinco centavos); e as restantes são de R$ 0,10  (dez centavos). 
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Em reais, essas moedas totalizam a quantia de   
a) R$ 19,50.     
b) R$ 22,80.     
c) R$ 23,50.     
d) R$ 23,80.     
e) R$ 31,50.     

  
5. (G1 - cmrj)  Calcule e assinale o valor da multiplicação dos 30  fatores abaixo: 

 

1 1 1 1 1
1 1 1 1 1

40 41 42 68 69

         
+  +  +   +  +         

         
  

a) 
49

.
50

    

b) 
41

.
69

    

c) 
7

.
4

    

d) 
50

.
49

    

e) 
13

.
23

    

  
6. (Pucmg)  Com uma frota de oito caminhões, uma transportadora levará 1980  tambores desde uma fábrica até uma loja onde 

o produto será vendido no varejo. Cada um dos caminhões transporta, no máximo, 40  tambores por viagem da fábrica até a 

loja. O número mínimo de viagens que a frota deverá fazer para efetuar o serviço é:  
a) 6     
b) 7     
c) 8     
d) 9     
  
7. (G1 - ifpe)  Em uma pesquisa de opinião acerca dos processos de geração de energia e seus impactos na natureza, foi 
constatado que:  
 
- 40  entrevistados aprovam o uso da energia nuclear;  

- 180  entrevistados aprovam o uso da energia eólica;  

- 150  entrevistados aprovam o uso da energia solar;  

- 15  entrevistados aprovam a utilização das energias eólica e nuclear;  

- 10  entrevistados aprovam a utilização das energias nuclear e solar;  

- 50  entrevistados aprovam a utilização das energias eólica e solar;  

- 5  entrevistados aprovam a utilização das energias nuclear, eólica e solar;  

- 30  entrevistados não aprovam o uso de nenhum desses três mecanismos de geração de energia.  

 
Determine o total de pessoas entrevistadas.  
a) 280     
b) 370     
c) 480     
d) 220     
e) 330     
  

8. (G1 - ifsul)  Dados os conjuntos  A x R 5 x 8=  −    e  B x R 1 x 4 ,=  −    então A B−  é  

a) [ 5,1] [4,8]−      

b) ( 5,1) (4,8)−      
c) [ 5,1] (4,8)−      
d) [ 5,1] [4,8)−      
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9. (G1 - cftmg)  Considere os conjuntos X  e Y  definidos por 
 

X {x | x é múltiplo de 3}=   e Y {y | y é divisor de 84}.=   

 

Sobre o conjunto A X Y,=   é correto afirmar que  

a) se n A  então ( n) A.−      
b) o conjunto A  possui 4  elementos.    
c) o menor elemento do conjunto A  é o zero.    
d) o maior elemento do conjunto A  é divisível por 7.     
  
10. (G1 - utfpr)  Indique qual dos conjuntos abaixo é constituído somente de números racionais.  

a)  1, 2, 2, .π−     

b)  1
5, 0, , 9

2
−     

c)  2
2, 0, ,

3
π−     

d)  3, 64, , 2π     

e) 
1

1, 0, 3,
3

 
− 
 

    

  
11. (Enem PPL)  A quantidade x  de peças, em milhar, produzidas e o faturamento y,  em milhar de real, de uma empresa estão 

representados nos gráficos, ambos em função do número t  de horas trabalhadas por seus funcionários. 
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O número de peças que devem ser produzidas para se obter um faturamento de R$ 10.000,00  é  

a) 2.000.     
b) 2.500.     
c) 40.000.     
d) 50.000.     
e) 200.000.     
  
12. (Enem PPL)  Na intenção de ampliar suas fatias de mercado, as operadoras de telefonia apresentam diferentes planos e 
promoções. Uma operadora oferece três diferentes planos baseados na quantidade de minutos utilizados mensalmente, 
apresentados no gráfico. Um casal foi à loja dessa operadora para comprar dois celulares, um para a esposa e outro para o 
marido. Ela utiliza o telefone, em média, 30  minutos por mês, enquanto ele, em média, utiliza 90  minutos por mês. 

 

 
 
Com base nas informações do gráfico, qual é o plano de menor custo mensal para cada um deles?  
a) O plano A  para ambos.     
b) O plano B  para ambos.     
c) O plano C  para ambos.     
d) O plano B  para a esposa e o plano C  para o marido.     
e) O plano C  para a esposa e o plano B  para o marido.     
  
13. (Enem PPL)  Em um mês, uma loja de eletrônicos começa a obter lucro já na primeira semana. O gráfico representa o lucro 
(L)  dessa loja desde o início do mês até o dia 20. Mas esse comportamento se estende até o último dia, o dia 30. 

 

 
 

A representação algébrica do lucro (L)  em função do tempo (t)  é  

a) L(t) 20t 3.000= +     
b) L(t) 20t 4.000= +     

c) L(t) 200t=     
d) L(t) 200t 1.000= −     
e) L(t) 200t 3.000= +     
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14. (G1 - ifsp)  O gráfico abaixo apresenta informações sobre a relação entre a quantidade comprada (x)  e o valor total pago 

(y)  para um determinado produto que é comercializado para revendedores.  

 

 
 
Um comerciante que pretende comprar 2.350  unidades desse produto para revender pagará, nessa compra, o valor total de:  
a) R$ 4.700,00.     

b) R$ 2.700,00.     
c) R$ 3.175,00.     
d) R$ 8.000,00.     
e) R$ 1.175,00.     

  
15. (Unicamp)  O gráfico abaixo exibe o lucro líquido (em milhares de reais) de três pequenas empresas A, B e C, nos anos de 
2013 e 2014. 
 

 
 
Com relação ao lucro líquido, podemos afirmar que  
a) A teve um crescimento maior do que C.    
b) C teve um crescimento maior do que B.    
c) B teve um crescimento igual a A.    
d) C teve um crescimento menor do que B.    
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16. (Enem PPL)  O percentual da população brasileira conectada à internet aumentou nos anos de 2007 a 2011. Conforme dados 
do Grupo Ipsos, essa tendência de crescimento é mostrada no gráfico. 
 

 
 
Suponha que foi mantida, para os anos seguintes, a mesma taxa de crescimento registrada no período 2007-2011. 
 
A estimativa para o percentual de brasileiros conectados à internet em 2013 era igual a  
a) 56,40%.     
b) 58,50%.     
c) 60,60%.     
d) 63,75%.     
e) 72,00%.     
  
17. (Ulbra)  Uma empresa gasta R$ 2,60  para produzir uma unidade de um produto. Além disso, possui uma despesa fixa de 

R$ 8.000,00,  independente do número de unidades produzidas. Sabendo que o preço de venda de cada unidade é R$ 5,10,  

quantas unidades, no mínimo, a empresa deve vender para começar a obter lucro?  
a) 3.200     
b) 3.077     
c) 1.569     
d) 1.039     
e) 1.100     
  
18. (Ueg)  Considere o gráfico a seguir de uma função real afim f(x).  

 

 
 

A função afim f(x)  é dada por  

a) f(x) 4x 1= − +     
b) f(x) 0,25 x 1= − +     
c) f(x) 4 x 4= − +     

d) f(x) 0,25 x 3= − −     
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19. (Ucs)  O salário mensal de um vendedor é de R$ 750,00  fixos mais 2,5% sobre o valor total, em reais, das vendas que ele 

efetuar durante o mês. 
Em um mês em que suas vendas totalizarem x  reais, o salário do vendedor será dado pela expressão  
a) 750 2,5x.+     
b) 750 0,25x.+     

c) 750,25x.     

d) ( )750 0,25x .     

e) 750 0,025x.+     

  
20. (Fgv)  Uma fábrica de panelas opera com um custo fixo mensal de R$ 9 800,00 e um custo variável por panela de R$ 45,00. 
Cada panela é vendida por R$ 65,00. Seja x  a quantidade que deve ser produzida e vendida mensalmente para que o lucro 
mensal seja igual a 20% da receita. 
A soma dos algarismos de x  é:  
a) 2    
b) 3    
c) 4    
d) 5    
e) 6    
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LITERATURA 
 

Cadê o papel-carbono? 
 

1Outro dia tive saudade do papel carbono. E tive saudade também do mimeógrafo a álcool. E tive saudade da velha 
máquina de escrever. E tive saudade de quando, no dizer de 2Rubem Braga, a geladeira era branca e o telefone era preto. 

Os mais jovens não sabem nem o que é papel carbono ou mimeógrafo a álcool. Mas tive saudade deles, ou melhor, de um 
tempo em que eu não dependia eletronicamente de outros para fazer as mínimas tarefas. Uma torneira, por exemplo, era algo 
simples. Eu sabia abrir uma torneira e fazê-la jorrar água. 3Hoje tomar um banho é uma peripécia tecnológica. 4Hoje até para tomar 
um elevador tenho que inserir um cartão eletrônico para ele se mover. Claro que tem o Google, essa enciclopédia no computador 
que facilita as pesquisas 5(para quem não precisa ir fundo nos assuntos), mas muita coisa me intriga: por que cada aparelho de 
televisão de cada casa, de cada hotel tem um controle remoto diferente e 6a gente não consegue usá-los sem pedir socorro a 
alguém? 

7Olha, tanta tecnologia!... Mas além de 8não terem descoberto como curar uma simples gripe, 9os elevadores dos hotéis 
ainda não chegaram a uma conclusão de como assinalar no mostrador que letra deve indicar a portaria. 10Será necessária uma 
medida provisória do presidente para uniformizar tal diversidade analfabética. 

11Outro dia, li que houve uma reunião em Baku, lá no Azerbaijão, congregando cérebros notáveis para decifrarem nosso 
presente e nosso futuro. Pois Jean Baudrillard 12andou dizendo, com aquela facilidade que os franceses têm para fazer frases que 
parecem filosóficas, que o que caracteriza essa época que está vindo por aí é que o homem, leia-se corretamente homens e 
mulheres, ou seja, 13o ser humano, foi descartado pela máquina. 14(Isso a gente já sabe quando tenta ligar para uma firma qualquer 
e uma voz eletrônica fica mandando a gente discar isto e aquilo e volta tudo a zero e não obtemos a informação necessária.) 

15Deste modo estão se cumprindo dois vaticínios. O primeiro era de um vate mesmo – 16Vinícius de Moraes, que naquele 
poema “Dia da Criação”, fazendo considerações irônicas sobre o dia de “sábado” e os desígnios divinos, diz: “Na verdade, o homem 
não era necessário”. É isto, já não somos necessários. 

E a outra frase metida nessa encrenca é aquela da Bíblia, que dizia que o “sábado foi feito para o homem e não o homem 
para o sábado”. Isso foi antigamente. Pois achávamos que a máquina havia sido feita para o homem, mas Baudrillard, as 
companhias aéreas e as telefônicas mais os servidores de informática nos convenceram de que 17“o homem é que foi feito para a 
máquina”. 18Ao telefone só se fala com máquinas, e algumas empresas – esses servidores de informática – nem seus telefones 
disponibilizam. 19Estou, por exemplo, há quatro meses tentando falar com alguém no “hotmail” 20e lá não tem viv’alma, só 
fantasmas eletrônicos sem rosto e sem voz. 

21Permita-me, 22eventual e concreto leitor, lhe fazer uma pergunta indiscreta. Quanto tempo diariamente você está 
gastando com e-mails? Quanto tempo para apagar o lixo e responder bobagens? Faça a conta, some. 

23Drummond certa vez escreveu: “Ao telefone perdeste muito tempo de semear”. Ele é porque não conheceu a internet, 
que, tanto quanto o celular, usada desregradamente é a grande sorvedora de tempo da pós-modernidade. 

Por estas e por outras é que estou pensando seriamente em voltar às cartas, quem sabe ao pergaminho. E a primeira 
medida é reencontrar o papel carbono. 

– 24Cadê meu papel carbono? 
 

(SANT’ANNA, Affonso Romano de. Tempo de delicadeza. Porto Alegre: L&PM, 2009  
 
1.   Assinale a alternativa cuja análise envolvendo figuras de linguagem está INCORRETA.  
a) Em “os elevadores dos hotéis ainda não chegaram a uma conclusão...” (ref. 9), a atribuição de uma ação a um objeto caracteriza 

uma personificação.    
b) Em “andou dizendo” (ref. 12), o verbo “andar” é um eufemismo que foi utilizado para suavizar a ideia expressa na locução.    
c) O vocativo “eventual e concreto leitor” (ref. 22), em termos literários, corresponde a uma apóstrofe.    
d) A ocorrência da expressão anafórica “outro dia” (ref. 1 e 11) confere a ideia de casualidade às ações subsequentes.    
  
 
2.   “Simão Bacamarte recebeu-o com a alegria própria de um sábio, uma alegria abotoada de circunspeção até o pescoço.”  
 
A figura de linguagem construída no trecho em negrito é a(o)  
 
a) ambiguidade.    
b) apóstrofe.    
c) sinestesia.    
d) personificação.    
e) hipérbato.    
  
Leia o texto a seguir e responda. 
 
A palavra slam é uma onomatopeia da língua inglesa utilizada para indicar o som de uma “batida” de porta ou janela, seja esse 
movimento leve ou abrupto. Algo próximo do nosso “pá!” em língua portuguesa. A onomatopeia foi emprestada por Marc Kelly 
Smith, um trabalhador da construção civil e poeta, para nomear o Uptown Poetry Slam, evento poético que surgiu em Chicago, em 
1984. O termo slam é utilizado para se referir às finais de torneios de baseball, tênis, bridge, basquete, por exemplo. Smith nomeou 
também slam os campeonatos de performances poéticas que organizava e no qual os slammers (poetas) eram avaliados com notas 
pelo público presente, inicialmente em um bar de jazz em Chicago, depois nas periferias da cidade. A iniciativa “viralizou”, como se 
diz hoje, contagiando outras cidades dos Estados Unidos e, mais tarde, ganhou o mundo. Poesia é o mundo. 
 

Adaptado de NEVES, C. A. B. Slams - letramentos literários de reexistência ao/no mundo contemporâneo. Linha D'Água (Online), 
São Paulo, v. 30, n. 2, p. 92-112, out. 2017 Linha D'Água (Online), São Paulo, v. 30, n. 2, p. 92-112, out. 2017. Acesso em 18/07/2019.  
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3.   Pela leitura do texto, é possível compreender como funciona uma “onomatopeia”. Escolha a alternativa que melhor apresenta 
essa figura de linguagem na construção de uma palavra.  
a) Nossa! Quanta cultura em uma só batida!     
b) É possível fazer poesia a partir do coaxar de um sapo?     
c) Futebol é uma palavra originada do inglês football.     
d) Gostaria de conseguir deletar emoções que me fazem mal.     
e) Viu o novo post que viralizou?     
 
Uma noite real no Museu Nacional  
 
Gira coroa da majestade  
samba de verdade, identidade cultural  
Imperatriz é o relicário  
no bicentenário do Museu Nacional  
 
Onde a musa inspira a poesia  
a cultura irradia o cantar da Imperatriz  
é um palácio, emoldura a beleza  
abrigou a realeza, patrimônio é raiz  
que germinou e floresceu lá na colina  
a obra-prima viu o meu Brasil nascer  
no anoitecer dizem que tudo ganha vida 
 
paisagem colorida deslumbrante de viver  
bailam meteoros e planetas  
dinossauros, borboletas  
brilham os cristais  
o canto da cigarra em sinfonia  
relembrou aqueles dias que não voltarão jamais  
 
À luz dourada do amanhecer  
as princesas deixam o jardim  
os portões se abrem pro lazer  
pipas ganham ares  
encontros populares  
decretam que a Quinta é pra você  
 

Samba de enredo da escola de samba Imperatriz Leopoldinense em 2018  
Compositores: Jorge Arthur, Maninho do Ponto, Julinho Maestro, Marcio Pessi, Piu das Casinhas  

 
 
4.   Os sambas de enredo são compostos para acompanhar o desfile das escolas de samba durante o carnaval, concretizando em 
fantasias, alegorias e dança aquilo que é cantado na letra da música.  
 
No texto, a estratégia utilizada pelos autores para dar vida ao Museu é   
a) a personificação das peças do Museu e das personagens históricas num baile.     
b) a passagem do tempo da noite para o amanhecer, que torna o texto mais palpável.     
c) o convite das personagens históricas ao leitor para um “samba de verdade”.     
d) a utilização de palavras como “palácio”, “patrimônio”, “Musa”, “identidade”.     
  
5.   No trecho “E então deu de faltar tudo: mãos para o trabalho, alimentos, água, matéria para os nossos pensamentos e sonhos, 
[...]” , a sequência em destaque é um exemplo da figura de linguagem denominada   
a) prosopopeia.    
b) catacrese.     
c) antonomásia.    
d) metonímia.     
e) comparação.    
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Leia o trecho inicial do conto “A doida”, de Carlos Drummond de Andrade, para responder à(s) questão(ões) a seguir. 
 

A doida habitava um chalé no centro do jardim maltratado. E a rua descia para o córrego, onde os meninos costumavam 
banhar-se. Era só aquele chalezinho, à esquerda, entre o barranco e um chão abandonado; à direita, o muro de um grande quintal. 
E na rua, tornada maior pelo silêncio, o burro que pastava. Rua cheia de capim, pedras soltas, num declive áspero. Onde estava o 
fiscal, que não mandava capiná-la? 

Os três garotos desceram manhã cedo, para o banho e a pega de passarinho. Só com essa intenção. Mas era bom passar 
pela casa da doida e provocá-la. As mães diziam o contrário: que era horroroso, poucos pecados seriam maiores. Dos doidos 
devemos ter piedade, porque eles não gozam dos benefícios com que nós, os sãos, fomos aquinhoados. Não explicavam bem 
quais fossem esses benefícios, ou explicavam demais, e restava a impressão de que eram todos privilégios de gente adulta, como 
fazer visitas, receber cartas, entrar para irmandades. E isso não comovia ninguém. A loucura parecia antes erro do que miséria. E os 
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três sentiam-se inclinados a 1lapidar a doida, isolada e agreste no seu jardim. 
Como era mesmo a cara da doida, poucos poderiam dizê-lo. Não aparecia de frente e de corpo inteiro, como as outras 

pessoas, conversando na calma. Só o busto, recortado numa das janelas da frente, as mãos magras, ameaçando. Os cabelos, 
brancos e desgrenhados. E a boca inflamada, soltando xingamentos, pragas, numa voz rouca. Eram palavras da Bíblia misturadas a 
termos populares, dos quais alguns pareciam escabrosos, e todos fortíssimos na sua cólera. 

Sabia-se confusamente que a doida tinha sido moça igual às outras no seu tempo remoto (contava mais de sessenta anos, 
e loucura e idade, juntas, lhe lavraram o corpo). Corria, com variantes, a história de que fora noiva de um fazendeiro, e o casamento 
uma festa estrondosa; mas na própria noite de núpcias o homem a repudiara, Deus sabe por que razão. O marido ergueu-se 
terrível e empurrou-a, no calor do bate-boca; ela rolou escada abaixo, foi quebrando ossos, arrebentando-se. Os dois nunca mais 
se veriam. Já outros contavam que o pai, não o marido, a expulsara, e esclareciam que certa manhã o velho sentira um amargo 
diferente no café, ele que tinha dinheiro grosso e estava custando a morrer – mas nos 2racontos antigos abusava-se de veneno. De 
qualquer modo, as pessoas grandes não contavam a história direito, e os meninos deformavam o conto. Repudiada por todos, ela 
se fechou naquele chalé do caminho do córrego, e acabou perdendo o juízo. Perdera antes todas as relações. Ninguém tinha 
ânimo de visitá-la. O padeiro mal jogava o pão na caixa de madeira, à entrada, e eclipsava-se. Diziam que nessa caixa uns primos 
generosos mandavam pôr, à noite, provisões e roupas, embora oficialmente a ruptura com a família se mantivesse inalterável. Às 
vezes uma preta velha arriscava-se a entrar, com seu cachimbo e sua paciência educada no cativeiro, e lá ficava dois ou três meses, 
cozinhando. Por fim a doida enxotava-a. E, afinal, empregada nenhuma queria servi-la. Ir viver com a doida, pedir a bênção à doida, 
jantar em casa da doida, passaram a ser, na cidade, expressões de castigo e símbolos de 3irrisão. 

Vinte anos de uma tal existência, e a legenda está feita. Quarenta, e não há mudá-la. O sentimento de que a doida 
carregava uma culpa, que sua própria doidice era uma falta grave, uma coisa aberrante, instalou-se no espírito das crianças. E 
assim, gerações sucessivas de moleques passavam pela porta, fixavam cuidadosamente a vidraça e lascavam uma pedra. A 
princípio, como justa penalidade. Depois, por prazer. Finalmente, e já havia muito tempo, por hábito. Como a doida respondesse 
sempre furiosa, criara-se na mente infantil a ideia de um equilíbrio por compensação, que afogava o remorso. 

Em vão os pais censuravam tal procedimento. Quando meninos, os pais daqueles três tinham feito o mesmo, com relação 
à mesma doida, ou a outras. Pessoas sensíveis lamentavam o fato, sugeriam que se desse um jeito para internar a doida. Mas 
como? O hospício era longe, os parentes não se interessavam. E daí – explicava-se ao forasteiro que porventura estranhasse a 
situação – toda cidade tem seus doidos; quase que toda família os tem. Quando se tornam ferozes, são trancados no sótão; fora 
disto, circulam pacificamente pelas ruas, se querem fazê-lo, ou não, se preferem ficar em casa. E doido é quem Deus quis que 
ficasse doido... Respeitemos sua vontade. Não há remédio para loucura; nunca nenhum doido se curou, que a cidade soubesse; e a 
cidade sabe bastante, ao passo que livros mentem. 

(Contos de aprendiz, 2012.) 
 
1lapidar: apedrejar. 
2raconto: relato, narrativa. 
3irrisão: zombaria. 
  
 
6.   - “loucura e idade, juntas, lhe lavraram o corpo” (4º parágrafo) 
- “Ninguém tinha ânimo de visitá-la” (4º parágrafo) 
- “a ideia de um equilíbrio por compensação, que afogava o remorso” (5º parágrafo) 
 
Os termos sublinhados foram empregados, respectivamente, em sentido  
a) literal, literal e literal.    
b) figurado, literal e figurado.    
c) literal, literal e figurado.    
d) figurado, figurado e literal.    
e) figurado, figurado e figurado.    
  
 
X. MAR PORTUGUÊS 
 
Ó mar salgado, quanto do teu sal 
São lágrimas de Portugal! 
Por te cruzarmos, quantas mães choraram, 
Quantos filhos em vão rezaram! 
Quantas noivas ficaram por casar 
Para que fosses nosso, ó mar! 
 
Valeu a pena? Tudo vale a pena 
Se a alma não é pequena. 
Quem quer passar além do Bojador 
Tem que passar além da dor. 
Deus ao mar o perigo e o abismo deu, 
Mas nele é que espelhou o céu. 
 

PESSOA, Fernando. Mar Português. In: Antologia Poética. Organização Walmir Ayala. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2014. p. 15. 
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7.   Ao tomar como base os versos “Tudo vale a pena / Se a alma não é pequena”, o autor da tirinha focou seu processo de criação 
no seguinte aspecto da língua:   
a) léxico-fonológico     
b) sociolinguístico     
c) morfossemântico     
d) semântico-pragmático     
e) pragmático-discursivo     
  
 
MAIS IDOSOS NO MERCADO DE TRABALHO 
Com mudanças no estilo de vida, aposentadoria está cada vez mais tardia 
 

Durante toda a sua carreira, entre uma reportagem e outra, o jornalista Ricardo Moraes tinha um sonho além dos papéis: 
ter um bar. Há dois anos, quando se aposentou, preferiu trocar a desaceleração de uma vida inteira de trabalho pelo desafio de 
recomeçar. E, aos 65 anos, acabou de inaugurar a filial do boteco paulistano Bar Léo, no Centro do Rio.  

Mas não é só ele. Segundo dados do Ministério dos Direitos Humanos, os idosos somam 23,5 milhões dos brasileiros, mais 
que o dobro do registrado em 1991. E a projeção é que serão 30% da população em 2050 (em 2010, eram 10%).  

Para compor a equipe, Moraes misturou a energia e a agilidade de funcionários jovens à experiência em atendimento de 
excelência dos mais velhos. Para isso, chamou o também aposentado Luis Ribeiro, de 67 anos, para ser seu maître, e o garçom 
Francisco Carlos, que ainda não se aposentou, mas já passou dos 50 anos.  

“Eu ensino organização, senso de hierarquia e como ser mais formal e excelente no atendimento ao cliente. E eles me 
ensinam muito sobre tecnologia”, conta Ribeiro, que tem 45 anos de estrada e se aposentou há três anos.  

Essa mistura de gerações não é de hoje, mas prepare-se, porque ela será cada vez mais presente dentro das empresas. E 
por um motivo muito simples: as pessoas estão envelhecendo mais tarde.  

Com avanços da medicina e estilo de vida mais saudável, aquele senhor que, em décadas passadas, preparava-se para 
ficar no sofá aos 60 anos, hoje está a todo vapor. Além disso, há a questão pessoal, de querer se manter ocupado e útil, e a 
financeira, pois, como se sabe, apesar da contribuição de uma vida inteira, o retorno é quase sempre baixo em relação aos 
trabalhadores comuns.  

Tudo isso afeta diretamente o mercado de trabalho, que passa a contar com uma força de trabalho mais madura e bem 
presente, e traz desafios também. Um deles é justamente a harmonia entre gerações tão diferentes. Em tese, ambos agregam: os 
mais velhos com sua experiência, padrões de qualidade sólidos e comprometimento; e os mais jovens com sua vivacidade, fácil 
adaptação e familiaridade à tecnologia. Na prática, porém, há outras questões.  
 

RIBAS, Raphaela. Mais idosos no mercado de trabalho. O Globo, São Paulo, 25 mar. 2018. Disponível em: 
<https://oglobo.globo.com/economia/emprego/mais-idosos-no-mercado-de-trabalho-22520971>. Acesso em: 01 out. 2018 

(adaptado). 
  
8.   Em diversos gêneros textuais, é possível perceber o uso de termos com sentido figurado. Entendemos essa prática como o 
emprego da conotação. Diante dessa informação, assinale a opção na qual se pode identificar um ou mais termos cujo sentido 
literal foi ampliado ou alterado, o que caracteriza a existência de conotação.  
a) “E a projeção é que serão 30% da população em 2050 (em 2010, eram 10%) [...]” (2º parágrafo).     
b) “E, aos 65 anos, acabou de inaugurar a filial do boteco paulistano Bar Léo, no Centro do Rio” (1º parágrafo).     
c) “Com avanços da medicina e estilo de vida mais saudável, aquele senhor que, em décadas passadas, preparava-se para ficar no 

sofá aos 60 anos, hoje está a todo vapor” (6º parágrafo).     
d) “‘Eu ensino organização, senso de hierarquia e como ser mais formal e excelente no atendimento ao cliente’” (4º parágrafo).     
e) “Além disso, há a questão pessoal, de querer se manter ocupado e útil […]” (6º parágrafo).    
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9.   Assinale a alternativa que melhor analisa o post da página do Facebook “Caneta Desmanipuladora”.  
a) Na versão original da manchete, ao usar a prosopopeia para atribuir um sentimento humano à Av. Roberto Marinho, o jornalista 

conduz a atenção do leitor para ela. Desse modo, o “SEM TETO” é objetificado e apresentado como um sintoma da "doença" 
que aflige a Avenida.     

b) Na versão original da manchete, ao usar a metáfora para atribuir um sentimento humano à Av. Roberto Marinho, o jornalista 
conduz a atenção do leitor para ela. Desse modo, o “SEM TETO” é marginalizado e apresentado como um invasor do espaço 
público.     

c) Na versão original da manchete, ao usar a metonímia para gerar uma relação de causa e efeito, o jornalista conduz a atenção do 
leitor para a ocupação da Av. Roberto Marinho e para a degradação social do espaço público.     

d) Ao reescrever a manchete, a Caneta Desmanipuladora inverte a ideia original, de forma que o “SEM TETO” torna-se o causador 
da “doença” que aflige a Avenida.     

e) Ao reescrever a manchete, a Caneta Desmanipuladora mantém a ideia original, transmitindo preocupação com a questão 
econômica que aflige todos os moradores da Av. Roberto Marinho.     

  
SÓ É LITERATURA QUANDO INCOMODA 

Jana Lauxen 
 

Como escritora, editora e, principalmente, leitora, 1tenho observado um fenômeno desconcertante acometer a literatura 
nacional: o processo de politização obediente dos novos escritores brasileiros. Muitas vezes tenho a impressão de que 2a nossa 
produção literária cortou o cabelo, fez a barba, colocou sapatos de couro, terno, gravata, e agora é o genro que mamãe pediu a 
Deus. E, sabem: isso me incomoda. Profundamente. 

3Porque, em minha opinião, a literatura que não lhe sacode; que não lhe tira do lugar onde você confortavelmente está; 
que não lhe faz repensar; que não desconstrói e bagunça; 4que não coloca o dedo na ferida e chafurda; é uma literatura inofensiva 
– logo, irrelevante. Os livros e autores que me conquistaram, e me fizeram compreender o poder da literatura na formação política 
e social de qualquer cidadão, falavam de sexo, de drogas, de dor, de vida, de desespero – e não de dragões, fadas e gnomos. 

(...) 
http://zonacurva.com.br/o-caminho-dos-excessos-fazendo-diferenca/. 

Acesso em: 21 de fev 2017.  
 
10.   O estilo textual do gênero blog admite o uso da linguagem figurada. Marque a alternativa em que NÃO há esse tipo de 
linguagem.  
a) “...a nossa produção literária cortou o cabelo, fez a barba, colocou sapatos de couro, terno, gravata ...” (ref. 2)     
b) “Porque, em minha opinião, a literatura que não lhe sacode ...” (ref. 3)     
c) “(...) que não coloca o dedo na ferida e chafurda ...” (ref. 4)     
d) “(...) tenho observado um fenômeno desconcertante acometer a literatura nacional ...” (ref. 1)     
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EXAUSTO 
 
Eu quero uma licença de dormir, 
perdão pra descansar horas a fio, 
sem ao menos sonhar 
a leve palha de um pequeno sonho. 
Quero o que antes da vida 
foi o sono profundo das espécies, 
a graça de um estado. 
Semente. 
Muito mais que raízes. 
 

PRADO, Adélia. Exausto. Disponível em <http://byluleoa-tecendopalavras.blogspot.com.br/>. 
Acesso em 31/07/17.  

 
 
11.   O vocábulo raízes (verso 9) se contrapõe a  
a) semente.    
b) palha de um pequeno sonho.     
c) horas a fio.     
d) licença.     
e) perdão.    
  
 
12.   Qual das figuras de linguagem abaixo se encaixa na relação entre os termos “Inteligência artificial” e “Burrice natural”?  
a) Paradoxo    
b) Oximoro    
c) Metáfora    
d) Antítese    
e) Metonímia    
  
Este último capítulo é todo de negativas. Não alcancei a celebridade do emplasto, não fui ministro, não fui califa, não conheci o 
casamento. Verdade é que, ao lado dessas faltas, coube-me a boa fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto. Mais; 
não padeci a morte de dona Plácida, nem a semidemência do Quincas Borba. Somadas umas coisas e outras, qualquer pessoa 
imaginará que não houve míngua nem sobra, e, conseguintemente, que saí quite com a vida. E imaginará mal; porque ao chegar a 
este outro lado do mistério, achei-me com um pequeno saldo, que é a derradeira negativa deste capítulo de negativas: – Não tive 
filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. 
 

Machado de Assis, Memórias póstumas de Brás Cubas. 
 
 
Não sei por que até hoje todo o mundo diz que tinha pena dos escravos. Eu não penso assim. Acho que se fosse obrigada a 
trabalhar o dia inteiro não seria infeliz. Ser obrigada a ficar à toa é que seria castigo para mim. Mamãe às vezes diz que ela até 
deseja que eu fique preguiçosa; a minha esperteza é que a amofina. Eu então respondo: “Se eu fosse preguiçosa não sei o que seria 
da senhora, meu pai e meus irmãos, sem uma empregada em casa”. 
 

Helena Morley, Minha vida de menina. 
  
13.   Nos dois textos, obtém-se ênfase por meio do emprego de um mesmo recurso expressivo, como se pode verificar nos 
seguintes trechos:  
a) “Este último capítulo é todo de negativas” / “Eu não penso assim”.    
b) “Não alcancei a celebridade do emplasto, não fui ministro, não fui califa, não conheci o casamento” / “Não sei por que até hoje 

todo o mundo diz que tinha pena dos escravos”.    
c) “Verdade é que, ao lado dessas faltas, coube-me a boa fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto” / “Ser obrigada 

a ficar à toa é que seria castigo para mim”.    
d) “qualquer pessoa imaginará que não houve míngua nem sobra” / “Mamãe às vezes diz que ela até deseja que eu fique 

preguiçosa”.    
e) “Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria” / “Acho que se fosse obrigada a trabalhar o dia 

inteiro não seria infeliz”.    
  
 

O FIM DO LIVRO DE PAPEL 
 

Só 122 livros. Era o que a Universidade de Cambridge tinha em 1427. Eram manuscritos lindos, que valiam cada um o 
preço de uma casa. Isso foi 3 décadas antes de a Bíblia de Gutenberg chegar às ruas. Depois dela, os livros deixaram de ser obras 
artesanais exclusivas de milionários e viraram o que viraram. Graças a uma novidade: a prensa de tipos móveis, que era capaz de 
fazer milhares de cópias no tempo que um monge levava para terminar um manuscrito.  

Foi uma revolução sem igual na história e blá, blá, blá. Só que uma revolução que já acabou. Há 10 anos, pelo menos. 
Quando a internet começou a crescer para valer, ficou claro que ela passaria uma borracha na história do papel impresso e 
começaria outra.  
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Mas aconteceu justamente o que ninguém esperava: nada. A internet nunca arranhou o prestígio nem as vendas dos 
livros. Muito pelo contrário. O 2o negócio online que mais deu certo (depois do Google) é uma livraria, a Amazon. Se um 
extraterrestre pousasse na Terra hoje, acharia que nada disso faz sentido. Por que o livro não morreu? Como uma plataforma que, 
se comparada à internet, é tão arcaica quanto folhas de pergaminho ou tábuas de argila continua firme?  

Você sabe por quê. Ler um livro inteiro no computador é insuportável. A melhor tecnologia para uma leitura profunda e 
demorada continua sendo tinta preta em papel branco. Tudo embalado num pacote portátil e fácil de manusear. Igual à Bíblia de 
Gutenberg. Isso sem falar em outro ingrediente: quem gosta de ler sente um afeto físico pelos livros. Curte tocar neles, sentir o 
fluxo das páginas, exibir a estante cheia. Uma relação de fetiche. Amor até.  

Mas esse amor só dura porque ainda não apareceu nada melhor que um livro para a atividade de ler um livro. Se 
aparecer… Se aparecer, não: quando aparecer. Depois do CD, que já morreu, e do DVD, que está respirando com a ajuda de 
aparelhos, o livro impresso é o próximo da lista.  
 
VERSIGNASSI, Alexandre. O fim do livro de papel. Disponível em: <https://super.abril.com.br/tecnologia/o-fim-do-livro-de-papel/>. 

Acesso em: 06 out. 2017. 
 
14.   Quanto aos recursos expressivos empregados no texto, destaca-se  
 
I. a metalinguagem – que consiste em usar a língua para se referir à própria língua – como em “Foi uma revolução sem igual na 

história e blá, blá, blá” (2º parágrafo).  
II. a coloquialidade – linguagem informal e utilizada no cotidiano – como em “Foi uma revolução sem igual na história e blá, blá, 

blá” (2º parágrafo) e em “Curte tocar neles, sentir o fluxo das páginas” (4º parágrafo).  
III. a intertextualidade – já que há retomada e reelaboração de outros textos – como em “Isso foi 3 décadas antes de a Bíblia de 

Gutenberg chegar às ruas” (1 º parágrafo).  
IV. a ironia – estratégia textual em que se diz o contrário daquilo que se quer dar a entender – como em “Uma relação de fetiche. 

Amor até” (4º parágrafo). 
V. a prosopopeia – que é a personificação de seres ou coisas inanimadas, atribuindo-lhes ações ou características humanas – como 

em “Depois do cd, que já morreu, e do dvd, que está respirando com a ajuda de aparelhos” (5º parágrafo).  
 
São verdadeiras, apenas, as proposições   
a) III e V.     
b) I e II.     
c) III e IV.     
d) II e V.     
e) I e IV.     
  
 

Em código 
Fernando Sabino 

 
Fui chamado ao telefone. Era o chefe de escritório de meu irmão: 
– Recebi de Belo Horizonte um recado dele para o senhor. É uma mensagem meio esquisita, com vários itens, convém 

tomar nota: o senhor tem um lápis aí? 
– Tenho. Pode começar. 
– Então lá vai. Primeiro: minha mãe precisa de uma nora. 
– Precisa de quê? 
– De uma nora. 
– Que história é essa? 
– Eu estou dizendo ao senhor que é um recado meio esquisito. Posso continuar? 
– Continue. 
– Segundo: pobre vive de teimoso. Terceiro: não chora, morena, que eu volto. 
– Isso é alguma brincadeira. 
– Não é não, estou repetindo o que ele escreveu. 
Tem mais. Quarto: sou amarelo, mas não opilado. Tomou nota? 
– Mas não opilado - repeti, tomando nota. – Que diabo ele pretende com isso? 
– Não sei não, senhor. Mandou transmitir o recado, estou transmitindo. 
– Mas você há de concordar comigo que é um recado meio esquisito. 
– Foi o que eu preveni ao senhor. E tem mais. Quinto: não sou colgate, mas ando na boca de muita gente. Sexto: poeira é 

minha penicilina. Sétimo: carona, só de saia. Oitavo... 
– Chega! - protestei estupefato. – Não vou ficar aqui tomando nota disso, feito idiota. 
– Deve ser carta em código ou coisa parecida – e ele vacilou: – Estou dizendo ao senhor que também não entendi, mas 

enfim...Posso continuar? 
– Continua. Falta muito? 
– Não, está acabando: são doze. Oitavo: vou, mas volto. Nono: chega à janela, morena. Décimo: quem fala de mim tem 

mágoa. Décimo primeiro: não sou pipoca, mas também dou meus pulinhos. 
– Não tem dúvida, ficou maluco. 
– Maluco não digo, mas como o senhor mesmo disse, a gente até fica com ar meio idiota...Está acabando, só falta um. 

Décimo segundo: Deus, eu e o Rocha. 
– Que Rocha? 
– Não sei: é capaz de ser a assinatura. 
– Meu irmão não se chama Rocha, essa é boa! 
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– É, mas foi ele que mandou, isso foi. 
Desliguei, atônito, fui até refrescar o rosto com água, para poder pensar melhor. Só então me lembrei: haviam-me 

encomendado uma crônica sobre essas frases que os motoristas costumam pintar, como lema, à frente dos caminhões. Meu irmão, 
que é engenheiro e viaja sempre pelo interior fiscalizando obras, prometera ajudar-me, recolhendo em suas andanças farto e 
variado material. E ele viajou, o tempo passou, acabei me esquecendo completamente o trato, na suposição de que o mesmo lhe 
acontecera. Agora, o material ali estava, era só fazer a crônica. Deus, eu e o Rocha! Tudo explicado: Rocha era o motorista. Deus era 
Deus mesmo, e eu, o caminhão. 
 

Fonte: Disponível em: <http://www.sitedoescritor.com.br/sitedoescritor_escritores_f0074_fsabino.html> Acesso em 12/09/2017  
 
15.   Na passagem: “Maluco não digo, mas como o senhor mesmo disse, a gente até fica com ar meio idiota.”, ao usar um adjetivo 
por outro, o interlocutor 1 se faz valer de qual figura de linguagem?  
a) Hipérbole.     
b) Ironia.     
c) Eufemismo.    
d) Personificação.     
e) Silogismo.     
  

A pergunta era imprudente, na ocasião em que eu cuidava de transferir o embarque. Equivalia a confessar que o motivo 
principal ou único da minha repulsa ao seminário era Capitu, e fazer crer improvável a viagem. Compreendi isto depois que falei; 
quis emendar-me, mas nem soube como, nem ele me deu tempo. 

– Tem andado alegre, como sempre; é uma tontinha. Aquilo enquanto não pegar algum peralta da vizinhança, que case 
com ela... 

Estou que empalideci; pelo menos, senti correr um frio pelo corpo todo. A notícia de que ela vivia alegre, quando eu 
chorava todas as noites, produziu-me aquele efeito, acompanhado de um bater de coração, tão violento, que ainda agora cuido 
ouvi-lo. Há alguma exageração nisto; mas o discurso humano é assim mesmo, um composto de partes excessivas e partes 
diminutas, que se compensam, ajustando-se. Por outro lado, se entendermos que a audiência aqui não é das orelhas senão da 
memória, chegaremos à exata verdade. A minha memória ouve ainda agora as pancadas do coração naquele instante. Não 
esqueças que era a emoção do primeiro amor. Estive quase a perguntar a José Dias que me explicasse a alegria de Capitu, o que é 
que ela fazia, se vivia rindo, cantando ou pulando, mas retive-me a tempo, e depois outra ideia... 

Outra ideia, não, - um sentimento cruel e desconhecido, o puro ciúme, leitor das minhas entranhas. Tal foi o que me 
mordeu, ao repetir comigo as palavras de José Dias: «Algum peralta da vizinhança». Em verdade, nunca pensara em tal desastre. 
Vivia tão nela, dela e para ela, que a intervenção de um peralta era como uma noção sem realidade; nunca me acudiu que havia 
peraltas na vizinhança, vária idade e feitio, grandes passeadores das tardes. Agora lembrava-me que alguns olhavam para Capitu, - 
e tão senhor me sentia dela que era como se olhassem para mim, um simples dever de admiração e de inveja. Separados um do 
outro pelo espaço e pelo destino, o mal aparecia-me agora, não só possível mas certo. 

 
“Uma ponta de Iago”, Dom Casmurro, Machado de Assis.  

 
16.   No trecho de Dom Casmurro destacado abaixo, qual figura de linguagem podemos encontrar? 
 
A notícia de que ela vivia alegre, quando eu chorava todas as noites, produziu-me aquele efeito, acompanhado de um bater de 
coração, tão violento, que ainda agora cuido ouvi-lo.  
a) Hipérbole, uma vez que no discurso há um evidente exagero, pautado num estilo demasiadamente enfático.    
b) Ironia, pois o trecho destacado contradiz o que se afirma no início do período.    
c) Catacrese, já que a palavra coração está empregada conotativamente.    
d) Onomatopeia, pois há referência ao som que o coração faz ao bater.    
e) Eufemismo, porque evidentemente o trecho destacado suaviza a emoção sentida pelo narrador.    
  
 
− Quer assunto para um conto? – perguntou o Eneias, cercando-me no corredor. 
Sorri. 
− Não, obrigado. 
− Mas é assunto ótimo, verdadeiro, vivido, acontecido, interessantíssimo! 
− Não, não é preciso... Fica para outra vez... 
− Você está com pressa? 
− Muita! 
− Bem, de outra vez será. 1Dá um conto estupendo. E com esta vantagem: aconteceu... É só florear um pouco. 
2− Está bem...Então...até logo...Tenho que apanhar o elevador... 
3Quando me despedia, surge um terceiro. Prendendo-me à prosa. Desmoralizando-me a pressa. 
− Então, que há de novo? 
− Estávamos batendo papo... Eu estava cedendo, de graça, um assunto notável para um conto. Tão bom, que até comecei a 
esboçá-lo, 4há tempos. Mas conto não é gênero meu − continuou o Eneias, os olhos azuis transbordando de generosidade. 
5− Sobre o quê? − perguntou o outro. 
Eu estava frio. Não havia remédio. Tinha que ouvir, mais uma vez, o assunto. 
− Um caso passado. Conheceu o Melo, que foi dono de uma grande torrefação aqui em São Paulo, e tinha uma ou várias fazendas 
pelo interior? 
Pergunta dirigida a mim. Era mais fácil concordar. 
 

(In: Omelete em Bombaim, 1946. Disponível em: www.academia.org.br)  
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17.   É correta a seguinte observação:  
a) O fragmento transcrito mostra que essa narrativa reproduz uma cena bastante curta como se fosse captada mecanicamente por 

um cinegrafista, sem a presença da subjetividade de um narrador.    
b) A narrativa que se caracteriza pelo ritmo acelerado, em decorrência da grande presença da fala direta entre personagens, conta 

com a presença de um narrador que, onisciente, faz algumas intromissões no relato.    
c) Em relato realizado estritamente por meio de diálogos, as informações são transmitidas ao leitor pelo que falam ou fazem as 

personagens que participam da cena representada.    
d) O trecho é metalinguístico, pois uma personagem, Eneias, centra seu interesse em convencer, com fundamentos, um contista a 

escrever sobre fatos verídicos; o objetivo da personagem é legítimo, porque a veracidade do fato narrado é que caracteriza a 
narrativa como literária.    

e) No conto, os comentários de Eneias permitem compreender o que esta personagem entende que seja um conto, demonstrando 
seu desconhecimento de que, numa produção literária, a forma não constitui simples ornamento, mas produz sentidos.    

  
DESCOLADOS E BACANAS ADOTAM VIRA-LATAS E PEDEM HÓSTIA 'GLUTEN FREE' 

 
A tipologia humana contemporânea chama a atenção pelo ridículo. Descolados e bacanas são pessoas que têm hábitos, 

afetos e disposições de alma mais avançados do que os "colados" e os "canas". 
Estes são gente que não consegue acompanhar os progressos sociais e se perdem diante das novas formas de economia, 

de sociabilidade e de direitos afetivos. Vejamos alguns exemplos dessa tipologia dos descolados e bacanas. Se você não se 
enquadrar, não chore. Ser um "colado" ou "cana" um dia poderá ascender à condição vintage, semelhante ao vinil ou ao filtro de 
barro. 

A busca de uma alimentação saudável é um traço de descolados e bacanas. Um modo rápido e preciso de identificá-los é 
usar a palavra "McDonald's" perto deles. Se a pessoa começar a gritar de horror ou demonstrar desprezo, você está diante de um 
descolado e bacana. Se você não entender o horror e o desprezo dela pelo McDonald's, você é um "colado" e um “cana”. 

Essa busca pela alimentação segura bateu na porta de Jesus, coitado. A demanda dos católicos descolados e bacanas é 
que o corpo de Cristo venha sem glúten. Uma hóstia "gluten free". O papa, seguramente uma pessoa desocupada, teve que se 
preocupar com o corpo de Cristo sem glúten. A commoditização da religião, ou seja, a transformação da religião em produto, um 
dia chegaria a isso: que Jesus emagreça seus fiéis. 

Um segundo tipo de descolado e bacana é aquele pai que fica lambendo o filho pra todo mundo achar que ele é um 
"novo homem". Esse "novo homem" é, na verdade, um mito pra cobrir a desarticulação crescente das relações entre homem e 
mulher. Homens cuidam de filhos há décadas, mas agora pai que cuida de filho virou homem descolado e bacana, com direito à 
licença-paternidade de 40 dias, dada por empresas descoladas e bacanas. 

Além de tornar o emprego ainda mais caro (coisa que a lei trabalhista faz, inviabilizando o emprego no país), a sorte 
dessas empresas é que as pessoas cada vez mais se separam antes de ter filhos. As que não se separam, por sua vez, ou têm um 
filho só ou um cachorro. Logo, fica barato posar de empresa descolada e bacana. Queria ver se a moçada fosse corajosa como os 
antigos e tivesse cinco filhos por casal. Com o crescimento da cultura pet, logo empresas descoladas e bacanas darão licença de 
uma semana quando o cachorro do casal ficar doente. E esse "direito" será uma exigência do capitalismo consciente. Aliás, 
descolados e bacanas adotam cachorros vira-latas para comprovar seu engajamento contra a desigualdade social animal. 

Um terceiro tipo de gente descolada e bacana é o praticante de formas solidárias de economia. Este talvez seja o tipo 
mais descolado e bacana dos descritos até aqui nessa tipologia de bolso que ofereço a você, a fim de que aprenda a se mover 
neste mundo contemporâneo tão avançado em que vivemos. 

Uma nova "proposta" (expressões como "proposta" e "projeto" são essenciais se você quer ser uma pessoa descolada e 
bacana) é oferecer sua casa "de graça" para pessoas morarem com você. Calma! Se o leitor for alguém minimamente inteligente, 
desconfiará dessa proposta. Algumas dessas propostas ainda vêm temperadas com um discurso de "empoderamento" das 
mulheres que colaborariam umas com as outras. Explico. 

Imagine que uma mãe single ofereça um quarto na casa dela para outra mulher em troca de ela cuidar do maravilhoso e 
criativo filho pequeno dessa mãe single. Entendeu? Sim, trabalho escravo empacotado pra presente. 

Gourmetizado dentro de um discurso de "solidariedade feminina" e economia colaborativa. Na prática, você trabalharia 
em troca de casa e comida. Essa proposta é ainda mais ridícula do que aquela em que você, jovem, recebe a "graça" de trabalhar 
de graça pra um marca famosa que combate a fome na África em troca de experiência e para enriquecer seu "book". Na China eles 
são mais solidários do que isso, você ganharia pelo menos um dólar. 

Sim, o mundo contemporâneo é ridículo de doer. Com suas modinhas e terminologias chiques. Coitada da esquerda que 
abraça essas pautas criativas. Saudades do Lênin? 

(Por Luiz Felipe Pondé. Folha de S. Paulo, 31 de Julho de 2017). Fonte: 
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/luizfelipeponde/2017/07/1905751-descolados-ebacanas-adotam-vira-latas-e-pedem 

 
18.   Marque a alternativa que NÃO corresponde ao texto.  
a) O autor é irônico, ao descrever as pessoas descoladas e bacanas como pessoas de alma mais avançada.    
b) A preocupação da Igreja com farinha sem glúten na hóstia não é verdadeira.     
c) Os colados e canas nunca deixarão de sê-lo; isso fica comprovado com a passagem que equipara uma possível ascensão desses 

indivíduos ao vinil ou ao filtro de barro.     
d) O texto permite inferir que o McDonald’s não é um lugar de comidas saudáveis.     
e) O autor hostiliza a imagem do papa, ao dizer que ele é uma pessoa de poucas preocupações.     
  
19.   Marque a alternativa CORRETA.  
a) O texto é partidário e comprometido com as práticas militantes dos partidos de esquerda.     
b) O texto defende um modo de vida mais saudável e solidário.     
c) O texto descreve como ridículas as pessoas praticantes de uma alimentação saudável.     
d) O texto é marcado pela ironia contra o que se pode definir como falso engajamento social.     
e) O texto é apelativo e sem qualquer relação com o comportamento das pessoas atualmente.      
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20.   Considerando as palavras entre aspas no texto, assinale a alternativa em que estas NÃO criam efeito de ironia sobre os termos 
aspeados:  
a) “E esse ‘direito’ será uma exigência do capitalismo consciente”.    
b) “Uma nova ‘proposta’ é oferecer sua casa ‘de graça’ para pessoas morarem com você”.     
c) “Expressões como ‘proposta’ e ‘projeto’ são essenciais se você quer se tornar uma pessoa descolada e bacana”.     
d) “Essa proposta é ainda mais ridícula do que aquela em que você, jovem, recebe a ‘graça’ de trabalhar de graça para uma marca 

famosa”.     
e) “Algumas dessas propostas ainda vêm temperadas com um discurso de ‘empoderamento’ das mulheres”.     
  
Um homem branco vale mais que um homem  

de qualquer cor  
Um homem branco vale mais que um homem  

de qualquer cor  
Um homem branco vale mais que um homem  
Um homem branco vale mais que uma mulher, 

uma onça, 
um rio,  
um pássaro,  
uma raiz, 
um tronco de árvore sagrada,  
uma erva que cura,  
uma capivara,  
um jabuti,  
um totem,  
uma aldeia inteira,  
uma etnia inteira,  
uma história toda.  

A história do homem branco é história.  
A ciência do homem branco é ciência.  
A religião do homem branco é religião.  
A filosofia do homem branco é filosofia.  
E a história de qualquer outro homem é folclore,  

é caso,  
é mentira,  
é bobagem,  
é superstição,  
é lenda, 
é enredo de escola de samba,  
é poesia de livro didático.  

Só o homem branco sabe,  
Só o homem branco sobe,  
Só o homem branco salva.  
Os outros homens: selva. 
 
XXIII  
 
Aqui é o velho oeste.  
No velho oeste o homem branco mata o índio.  
Aqui é o século XXI.  
No século XXI o homem branco mata o índio.  
Não se tolera o que seja anacrônico.  
Tudo o que não seja branco é anacrônico.  
Tudo passa sobre a terra.  

Fernando Marques  
(Encarte da peça Se eu fosse Iracema. Adaptado.)  

 
Vocabulário:  
Anacrônico: contrário ao que é moderno; retrógrado.  
 
21.   O texto aborda a relação entre o homem branco e as demais etnias.  
 
No poema, essa relação é representada por meio de   
a) antíteses.     
b) metáforas.     
c) hipérboles.     
d) personificações.     
  
22.   O comportamento do público, em geral, parece indicar o seguinte: o texto da peça de teatro não basta em si mesmo, não é 
uma obra de arte completa, pois ele só se realiza plenamente quando levado ao palco. Para quem pensa assim, ler um texto 
dramático equivale a comer a massa do bolo antes de ele ir para o forno. Mas ele só fica pronto mesmo depois que os atores 
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deram vida àquelas emoções; que cenógrafos compuseram os espações, refletindo externamente os conflitos internos dos 
envolvidos; que os figurinistas vestiram os corpos sofredores em movimento. 
 

LACERDA, R. Leitores. Metáfora, n. 7, abr. 2012. 
Em um texto argumentativo, podem-se encontrar diferentes estratégias para guiar o leitor por um raciocínio e chegar a 
determinada conclusão. Para defender sua ideia a favor da incompletude do texto dramático fora do palco, o autor usa como 
estratégia argumentativa a  
a) comoção.     
b) analogia.     
c) identificação.    
d) contextualização.     
e) enumeração.     
  
23.   Em depoimento, Paulo Freire fala da necessidade de uma tarefa educativa: “trabalhar no sentido de ajudar os homens e as 
mulheres brasileiras a exercer o direito de poder estar de pé no chão, cavando o chão, fazendo com que o chão produza melhor é 
um direito e um dever nosso. A educação é uma das chaves para abrir essas portas. Eu nunca me esqueço de uma frase linda que 
eu ouvi de um educador, camponês de um grupo de Sem Terra: pela força do nosso trabalho, pela nossa luta, cortamos o arame 
farpado do latifúndio e entramos nele, mas quando nele chegamos, vimos que havia outros arames farpados, como o arame da 
nossa ignorância. Então eu percebi que quanto mais inocentes, tanto melhor somos para os donos do mundo. (…) Eu acho que essa 
é uma tarefa que não é só política, mas também pedagógica. Não há Reforma Agrária sem isso.” 
 

(Adaptado de Roseli Salete Galdart, Pedagogia do Movimento Sem Terra: escola é mais que escola. São Paulo: Expressão Popular.) 
 
No excerto adaptado que você leu, há menção a outros arames farpados, como “o arame da nossa ignorância”. Trata-se de uma 
figura de linguagem para  
a) a conquista do direito às terras e à educação que são negadas a todos os trabalhadores.    
b) a obtenção da chave que abre as portas da educação a todos os brasileiros que não têm terras.    
c) promoção de uma conquista da educação que tenha como base a propriedade fundiária.    
d) a descoberta de que a luta pela posse da terra pressupõe também a conquista da educação.    
  
24.   O Último Poema 

Manuel Bandeira 
 
Assim eu quereria o meu último poema. 
Que fosse terno dizendo as coisas mais simples e menos intencionais 
Que fosse ardente como um soluço sem lágrimas 
Que tivesse a beleza das flores quase sem perfume 
A pureza da chama em que se consomem os diamantes mais límpidos 
A paixão dos suicidas que se matam sem explicação. 
 

Disponível em:<http://www.releituras.com/mbandeira_ultimo.asp>. Acesso em: 07 nov. 2016. 
 

Em “O Último Poema”, no texto 1, Manuel Bandeira concretiza, o que é denominado  
a) intertextualidade.     
b) ironia.     
c) metalinguagem.    
d) melancolia.     
e) alusão.     
  
25.   Leia a cantiga de roda. 
 
Se esta rua, 
se esta rua fosse minha 
eu mandava, 
eu mandava ladrilhar 
com pedrinhas, 
com pedrinhas de brilhantes 
para o meu, 
para o meu amor passar. 
Nesta rua, 
nesta rua tem um bosque 
que se chama, 
que se chama solidão 
dentro dele, 
dentro dele mora um anjo 
que roubou, 
que roubou meu coração. 
 
Se eu roubei, 
se eu roubei teu coração 
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tu roubaste, 
tu roubaste o meu também 
se eu roubei, 
se eu roubei teu coração 
é porque, 
é porque te quero bem. 

<http://tinyurl.com/hvt5m96> Acesso em: 25.01.2017. 
 
Na cantiga, há a presença de uma figura de linguagem de construção denominada anáfora. 
Assinale a alternativa que apresenta outro exemplo dessa mesma figura de linguagem.  
a) “Não se sente no braço do sofá.”    
b) “A vida é como o mundo dá voltas.”    
c) “As flores, na primavera, dançam com o vento.”    
d) “Este sempre foi meu lema: aproveitar as oportunidades ao máximo.”     
e) “Passou um tempo. Passou um tempo. Passou um tempo desde que te vi.”     
  

 
O Sal da Terra 
 
Anda! 
Quero te dizer nenhum segredo 
Falo desse chão, da nossa casa 
Vem que tá na hora de arrumar 
 
Tempo! 
Quero viver mais duzentos anos 
Quero não ferir meu semelhante 
Nem por isso quero me ferir 
 
Vamos precisar de todo mundo 
Pra banir do mundo a opressão 
Para construir a vida nova 
Vamos precisar de muito amor 
A felicidade mora ao lado 
E quem não é tolo pode ver 
 
A paz na Terra, amor 
O pé na terra 
A paz na Terra, amor 
O sal da 
 
Terra! 
És o mais bonito dos planetas 
Tão te maltratando por dinheiro 
Tu que és a nave nossa irmã 
 
Canta! 
Leva tua vida em harmonia 
E nos alimenta com seus frutos 
Tu que és do homem, a maçã 
 
Vamos precisar de todo mundo 
Um mais um é sempre mais que dois 
Pra melhor juntar as nossas forças 
É só repartir melhor o pão 
Recriar o paraíso agora 
Para merecer quem vem depois 
 
Deixa nascer, o amor 
Deixa fluir, o amor 
Deixa crescer, o amor 
Deixa viver, o amor 
O sal da terra 
 

GUEDES, Beto. www.mundojovem.com.br/musicas/o-sal-da-terra-beto-guedestransito. 
Acesso em 18/04/2016.  

 
26.   Assinale a alternativa INCORRETA quanto à classificação das figuras de linguagem.  
a) “Quero viver mais duzentos anos.” (hipérbole)    
b) “A felicidade mora ao lado.” (prosopopeia)    
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c) “Um mais um é sempre mais que dois.” (paradoxo)    
d) “Tu que és a nave nossa irmã.” (eufemismo)    
  
 
Os morros são fardos rompidos. Por lá saltam ecos de fortíssimas vozes, mas a cidade é um enorme silêncio de pesado sono, de 
um sono estremecido pelas bocas das serras. E parece que a noite das serras é diferente da que mergulha a cidade. 
Naquela, são as cores vermelhas dos relâmpagos, trovões arrebentando em gritos enormes, árvores tingindo-se rapidamente e 
rapidamente voltando ao verde de suas folhas. 
 

ACCIOLY, Breno. Breno Accioly: Obras reunidas. São Paulo: Escrituras Editora, 1999, p. 13  
 
27.   Sobre o texto, assinale a opção em que há personificação, figura de pensamento segundo a qual se faz que seres inanimados 
ou irracionais ajam e sintam como seres humanos.  
a) E parece que a noite das serras é diferente…    
b) … árvores tingindo-se…    
c) Os morros são fardos rompidos.    
d) … a cidade é um enorme silêncio de pesado sono…    
e) … são as cores vermelhas dos relâmpagos…    
  
28.   Considerando que uma metáfora consiste em usar uma palavra ou expressão em sentido diferente daquele que lhe é próprio, 
assinale a opção em que há uma metáfora.  
a) … a cidade é um enorme silêncio de pesado sono…    
b) Por lá saltam ecos de fortíssimas vozes…    
c) … trovões arrebentando em gritos enormes…    
d) … árvores tingindo-se…    
e) ... que a noite das serras é diferente da que mergulha a cidade.    
  
 

Poesia não são rimas 
mas letras que choram. 
Poesia não são formas, 

são gritos que se escrevem. 
Poesia não é imaginada, 

é o lamento da madrugada. 
(ECO, Umberto) 

  
 
29.   O escritor e filósofo italiano Umberto Eco se utilizou de um poema para empreender uma definição para poesia. Nos 1º e 2º 
versos, pode-se perceber a presença da figura de pensamento:  
a) Ironia.    
b) Hipérbole.    
c) Prosopopeia.    
d) Antítese.    
e) Eufemismo.    
  
 
Crônica parafraseada de uma Síria em guerra 
 

Ela abre os olhos. Não fosse o cheiro horrível de morte, o silêncio seria até agradável, mas o olfato a lembra que não há 
paz 1– nem pessoas, vizinhos, crianças. A trégua na manhãzinha não traz esperança. Tão somente lhe permite descansar o corpo, 
mas não a mente. As lembranças da noite anterior ainda produzem sobressaltos. Bombas, casas caindo e soldados gritando. 

Levanta-se, bebe o pouco da água que restou do copo ao lado da cama. Já não é tão limpa, nem farta como antes. 

Sempre um gosto amargo misturado com 2H O.  

Abre a geladeira, e só encontra comida enlatada e congelada. E mesmo não tão congelada assim, já que os cortes diários 
de eletricidade derretem as camadas de gelo. 

Os sobrinhos ainda dormem, e ela tenta orar. Não consegue. A mente desconcentra-se facilmente. Em uma prece 
fragmentada, pede a Deus descanso e trégua. E faz a oração sem pensar muito. Não precisa; é a mesma oração das últimas 
semanas. 

Ela não quer sair de casa. Não é teimosia, é falta de opção. 2“Para onde ir?”, pergunta, com uma voz desesperançosa. Está 
tão confusa que não consegue imaginar saídas. 

Nem a piedade de enterrar os mortos o governo permite. Cadáveres estão espalhados pelas ruas. As forças de Assad 
3impediram de sepultar ou mesmo remover os restos mortais. Ou seja, mesmo viva, ela não tem como fugir da morte escancarada 
diante de seus olhos. Não é fácil acreditar na vida, quando a realidade grita o contrário. 

Se não podem sepultar os mortos, os sobreviventes tentam ao menos ajudar a curar as feridas dos machucados. Não 
podem levá-los aos hospitais da cidade, já que há um medo generalizado de que o governo prenda os feridos como se fossem 
prisioneiros de guerra. Resta improvisar atendimento nos campos. Não bastasse a precariedade do atendimento, não há 
medicamentos suficientes. 

Rebeca, de 32 anos, é trabalhadora autônoma. Ou melhor, 4era. Agora já não sabe mais o que é e o que faz em sua cidade 
Damasco, capital da Síria. 
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Crônica parafraseada do depoimento de uma moradora da capital da Síria (identificada apenas pela letra “R”) ao jornal Folha de 
São Paulo, de quarta-feira, dia 25. A Síria está em revolta há 16 meses contra a ditadura de Bashar al-Assad. Nos últimos dias, o 
confronto contra os rebeldes se acirrou e as mortes aumentaram.  
 

Disponível em: <http://ultimato.com.br/sites/fatosecorrelatos/2012/07/26/cronica-parafraseada-de-uma-siria-em-guerra/ 
  
 
30.   Leia os seguintes trechos:  
 
I. Não fosse o cheiro horrível de morte, ...  
II. Não é fácil acreditar na vida, quando a realidade grita o contrário.  
III. Em uma prece fragmentada, pede a Deus descanso e trégua.  
IV. Cadáveres estão espalhados pelas ruas.  
 
Que trecho(s) NÃO apresenta(m) linguagem denotativa?  
a) I apenas.    
b) I e II apenas.    
c) III e IV apenas.    
d) I, II, III e IV.    
  


