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INTERPRETAÇÃO DE TEXTO 
 
Passeio à Infância 
 
 Primeiro vamos lá embaixo no córrego; pegaremos dois pequenos carás dourados. E como faz calor, veja, os lagostins 
saem da toca. Quer ir de batelão, na ilha, comer ingás? Ou vamos ficar bestando nessa areia onde o sol dourado atravessa a água 
rasa? Não catemos pedrinhas redondas para atiradeira, porque é urgente subir no morro; os sanhaços estão bicando os cajus 
maduros. É janeiro, grande mês de janeiro! 
 Podemos cortar folhas de pita, ir para o outro lado do morro e descer escorregando no capim até a beira do açude. Com 
dois paus de pita, faremos uma balsa, e, como o carnaval é só no mês que vem, vamos apanhar tabatinga para fazer formas de 
máscaras. Ou então vamos jogar bola-preta: do outro lado do jardim tem um pé de saboneteira. 
 Se quiser, vamos. Converta-se, bela mulher estranha, numa simples menina de pernas magras e vamos passear nessa 
infância de uma terra longe. É verdade que jamais comeu angu de fundo de panela? 
 Bem pouca coisa eu sei: mas tudo que sei lhe ensino. Estaremos debaixo da goiabeira; eu cortarei uma forquilha com o 
canivete. Mas não consigo imaginá-la assim; talvez se na praia ainda houver pitangueiras... Havia pitangueiras na praia? Tenho uma 
ideia vaga de pitangueiras junto à praia. Iremos catar conchas cor-de-rosa e búzios crespos, ou armar o alçapão junto do brejo para 
pegar papa-capim. Quer? Agora devem ser três horas da tarde, as galinhas lá fora estão cacarejando de sono, você gosta de fruta-
pão assada com manteiga? Eu lhe vou aipim ainda quente com melado. Talvez você fosse como aquela menina rica, de fora, que 
achou horrível nosso pobre doce de abóbora e coco. 
 Mas eu a levarei para a beira do ribeirão, na sombra fria do bambual; ali pescarei piaus. Há rolinhas. Ou então ir descendo 
o rio numa canoa bem devagar e de repente dar um galope na correnteza, passando rente às pedras, como se a canoa fosse um 
cavalo solto. Ou nadar mar afora até não poder mais e depois virar e ficar olhando as nuvens brancas. Bem pouca coisa eu sei; os 
outros meninos riram de mim porque cortei uma iba de assa-peixe. Lembro-me que vi o ladrão morrer afogado com os soldados 
de canoa dando tiros, e havia uma mulher do outro lado do rio gritando. 
 Mas como eu poderia, mulher estranha, convertê-la em menina para subir comigo pela capoeira? Uma vez vi uma urutu 
junto de um tronco queimado; e me lembro de muitas meninas. Tinha uma que para mim uma adoração. Ah, paixão da infância, 
paixão que não amarga. Assim eu queria gostar de você, mulher estranha que ora venho conhecer, homem maduro. Homem 
maduro, ido e vivido; mas quando a olhei, você estava distraída, meus olhos eram outra vez daquele menino feio do segundo ano 
primário que quase não tinha coragem de olhar a menina um pouco mais alta da ponta direita do banco. 
 Adoração de infância. Ao menos você conhece um passarinho chamado saíra? É um passarinho miúdo: imagine uma saíra 
grande que de súbito aparecesse a um menino que só tivesse visto coleiros e curiós, ou pobres cambaxirras. Imagine um arco-íris 
visto na mais remota infância, sobre os morros e o rio. O menino da roça que pela primeira vez vê as algas do mar se balançando 
sob a onda clara, junto da pedra. 
 Ardente da mais pura paixão de beleza é a adoração da infância. Na minha adolescência você seria uma tortura. Quero 
levá-la para a meninice. Bem pouca coisa eu sei; uma vez na fazenda rira: ele não sabe nem passar um barbicacho! Mas o que sei 
lhe ensino; são pequenas coisas do mato e da água, são humildes coisas, e você é tão bela e estranha! Inutilmente tento convertê-
la em menina de pernas magras, o joelho ralado, um pouco de lama seca do brejo no meio dos dedos dos pés. 
 Linda como a areia que a onda ondeou. Saíra grande! Na adolescência e torturaria; mas sou um homem maduro. Ainda 
assim às vezes é como um bando de sanhaços bicando os cajus de meu cajueiro, um cardume de peixes dourados avançando, 
saltando ao sol, na piracema; um bambual com sombra fria, onde ouvi um silvo de cobra, e eu quisera tanto dormir. Tanto dormir! 
Preciso de um sossego de beira de rio, com remanso, com cigarras. Mas você é como se houvesse demasiadas cigarras cantando 
numa pobre tarde de homem. 

Julho, 1945 - Crônica extraída do livro 200 crônicas escolhidas, de Rubem Braga 
  
1.   O encontro com a mulher mencionada no texto desencadeia no narrador os sentimentos de  
a) estranheza e admiração.    
b) adoração e tortura.     
c) tristeza e saudosismo.     
d) nostalgia e encantamento.    
e) distração e amor.     
  
2.   Assinale a opção na qual a palavra sublinhada se formou por um processo diferente das demais.  
a) Estaremos debaixo da goiabeira; eu cortarei uma forquilha com o canivete.     
b) Mas eu a levarei para a beira do ribeirão, na sombra fria do bambual (...).    
c) Tinha uma que era para mim uma adoração.     
d) Ardente da mais pura paixão de beleza é a adoração da infância.     
e) Preciso de um sossego de beira de rio, com remanso, com cigarras.     
  
3.   Assinale a opção em que um substantivo presente no fragmento do texto tem uma noção de aglomerado, grande quantidade.  
a) (...) os sanhaços estão bicando os cajus maduros.     
b) Podemos cortar folhas de pita, ir para o outro lado do morro e descer escorregando no capim até a beira do açude.    
c) (...) vamos apanhar tabatinga para fazer formas de máscaras.     
d) Tenho uma ideia vaga de pitangueiras junto à praia.     
e) Mas eu a levarei para a beira de ribeirão, na sombra fria do bambual (...).     
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4.   A crônica Passeio de Infância, de Rubem Braga, é um texto:  
a) que apresenta, simultaneamente, elementos narrativos e descritivos, valendo-se da primeira pessoa do plural para convidar a 

mulher a desfrutar com ele tanto da fauna e da flora como de suas experiências já vividas.     
b) predominantemente descritivo, com vocabulário regional variado, linguagem objetiva e, por vezes, irônica.     
c) de caráter narrativo, apresentando contrastes de sentimentos e uma reflexão sobre os problemas da vida rural.     
d) descritivo, apresentando marcas de subjetividade para contrastar com o mundo em que vivemos.     
e) predominantemente narrativo, em primeira pessoa, fazendo uso da fauna e da flora para retratar problemas sociais e cotidianos 

da vida no campo.     
  
5.   A opção em que o fragmento apresenta sentido figurado é:  
a) Primeiro vamos lá embaixo no córrego; pegaremos dois pequenos carás dourados.    
b) Quer ir de batelão, na ilha, comer ingás?    
c) Eu lhe dou aipim ainda quente com melado.    
d) Lembro-me que vi o ladrão morrer afogado com os soldados de canoa dando tiros (...).    
e) Ah, paixão de infância, paixão que não amarga.    
  
6.   No texto, o autor faz uso de algumas marcas de oralidade. Assinale a opção na qual uma dessas marcas está presente.  
a) Podemos cortar folhas de pita, ir para o outro lado do morro e descer escorregando no capim até a beira do açude.     
b) Com dois paus de pita, faremos uma balsa, e, como o carnaval é no mês que vem, vamos apanhar tabatinga para fazer formas de 

máscaras.    
c) Ou então vamos jogar bola-preta: do outro lado do jardim tem um pé de saboneteira.    
d) Ardente da mais pura paixão de beleza é a adoração da infância.    
e) Bem pouca coisa eu sei; uma vez na fazenda riram: ele não sabe nem passar um barbicacho! Mas o que sei lhe ensino (...).    
  
7.   Ao longo do texto percebe-se o desejo do homem maduro em transformar, transmutar, a mulher estranha em uma menina. 
Todavia, a seguinte passagem evidencia que o seu desempenho é ineficaz:  
a) Converta-se, bela mulher estranha, numa simples menina de pernas magras e vamos passear nessa infância de uma terra longe.     
b) Talvez você fosse como aquela menina rica, de fora, que achou horrível nosso pobre doce de abóbora e coco.     
c) Mas como eu poderia, mulher estranha, convertê-la em menina para subir comigo pela capoeira?     
d) Quero levá-la para a meninice.     
e) Inutilmente tento convertê-la em menina de pernas magras, o joelho ralado, um pouco de lama seca do brejo no meio dos 

dedos dos pés.     
  
8.   (...) ou armar o alçapão junto do brejo para pegar papa-capim. 
 
No fragmento acima, presente no 4º parágrafo, o autor refere-se  
a) ao objeto para colher frutas.    
b) à armadilha para capturar uma ave.     
c) ao buraco feito próximo ao brejo para capturar anfíbios.    
d) ao esconderijo feito para armazenar um tipo de vegetação.     
e) à armadilha para capturar peixes.    
  

Aquele acreditava na lei. Funcionário do IAPC [Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Comerciários], sabia de cor a Lei 
Orgânica da Previdência. Chegava mesmo a ser consultado pelos colegas sempre que surgia alguma dúvida quanto à aplicação 
desse ou daquele princípio. Eis que um dia nasce-lhe um filho e ele, cônscio de seus direitos, requer da Previdência o auxílio-
natalidade. Prepara o requerimento, junta uma cópia da certidão de nascimento da criança e dá entrada no processo. Estava dentro 
da lei, mas já na entrada a coisa enguiçou. 

– Não podemos receber o requerimento sem o atestado do médico que assistiu a parturiente. 
– A lei não exige isso – replicou ele. 
– Mas o chefe exige. Tem havido abusos. 
Estava montado o angu. O rapaz foi até o chefe, que se negou a receber o requerimento. 
– Vou aos jornais – disse-me o crédulo. – Eles têm de receber o requerimento, como manda a lei. 
Tentei aconselhá-lo: a justiça é cega e tarda, juntasse o tal atestado médico, era mais simples. 
– Não junto. A lei não me obriga a isso. Vou aos jornais. 
Foi aos jornais. Aliás, foi a um só, que deu a notícia num canto de página, minúscula. Ninguém leu, mas ele fez a notícia 

chegar até o chefe que, enfurecido, resolveu processá-lo: a lei proíbe que os funcionários levem para os jornais assuntos internos 
da repartição. 

– Agora a lei está contra você, não? 
– Não. A lei está comigo. 
Estava ou não estava, o certo é que o processo foi até a Procuradoria e saiu dali com o seguinte despacho: suspenda-se o 

indisciplinado. 
Era de ver-se a cara de meu amigo em face dessa decisão. Estava pálido e abatido, comentando a sua perplexidade. Mas 

não desistiu: 
– Vou recorrer. 
Deve ter recorrido. Ainda o vi várias vezes contando aos colegas o andamento do processo, meses depois. Parece que já 

nem se lembra do auxílio-natalidade – a origem de tudo – e brigará até o fim da vida, alheio a um aforismo que, por ser brasileiro, 
inventei: “Quem acredita na lei, esta lhe cai em cima.” 
 

(O melhor da crônica brasileira, 2013.)  
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9.   Verifica-se o emprego de expressão que destoa da variedade linguística predominante no texto em:  
a) “Deve ter recorrido. Ainda o vi várias vezes contando aos colegas o andamento do processo, meses depois.” (15º parágrafo)     
b) “– Vou aos jornais – disse-me o crédulo. – Eles têm de receber o requerimento, como manda a lei.” (6º parágrafo)     
c) “Estava montado o angu. O rapaz foi até o chefe, que se negou a receber o requerimento.” (5º parágrafo)     
d) “Prepara o requerimento, junta uma cópia da certidão de nascimento da criança e dá entrada no processo.” (1º parágrafo)     
e) “– Não podemos receber o requerimento sem o atestado do médico que assistiu a parturiente.” (2º parágrafo)     
  
10.   Em relação à Justiça, a posição do narrador é de  
a) indiferença.     
b) ingenuidade.     
c) confiança.     
d) perplexidade.     
e) incredulidade.     
  
O poder criativo da imperfeição 
 

Já escrevi sobre como nossas teorias científicas sobre o mundo são aproximações de uma realidade que podemos 
compreender apenas em parte. 1Nossos instrumentos de pesquisa, que tanto ampliam nossa visão de mundo, têm necessariamente 
limites de precisão. Não há dúvida de que Galileu, com seu telescópio, viu mais longe do que todos antes dele. Também não há 
dúvida de que hoje vemos muito mais longe do que Galileu poderia ter sonhado em 1610. E certamente, em cem anos, nossa visão 
cósmica terá sido ampliada de forma imprevisível. 

No avanço do conhecimento científico, vemos um conceito que tem um papel essencial: simetria. Já desde os tempos de 
Platão, 2há a noção de que existe uma linguagem secreta da natureza, uma matemática por trás da ordem que observamos. 

Platão – e, com ele, muitos matemáticos até hoje – acreditava que os conceitos matemáticos existiam em uma espécie de 
dimensão paralela, acessível apenas através da razão. Nesse caso, os teoremas da matemática (como o famoso teorema de 
Pitágoras) existem como verdades absolutas, que a mente humana, ao menos as mais aptas, pode ocasionalmente descobrir. Para 
os platônicos, 3a matemática é uma descoberta, e não uma invenção humana. 

Ao menos no que diz respeito às forças que agem nas partículas fundamentais da matéria, a busca por uma teoria final da 
natureza é a encarnação moderna do sonho platônico de um código secreto da natureza. As teorias de unificação, como são 
chamadas, visam justamente a isso, formular todas as forças como manifestações de uma única, com sua simetria abrangendo as 
demais. 

Culturalmente, é difícil não traçar uma linha entre as fés monoteístas e a busca por uma unidade da natureza nas ciências. 
Esse sonho, porém, é impossível de ser realizado. 

Primeiro, porque nossas teorias são sempre temporárias, passíveis de ajustes e revisões futuras. Não existe uma teoria que 
possamos dizer final, pois 4nossas explicações mudam de acordo com o conhecimento acumulado que temos das coisas. Um 
século atrás, um elétron era algo muito diferente do que é hoje. Em cem anos, será algo muito diferente outra vez. Não podemos 
saber se as forças que conhecemos hoje são as únicas que existem. 

Segundo, porque nossas teorias e as simetrias que detectamos nos padrões regulares da natureza são em geral 
aproximações. Não existe uma perfeição no mundo, apenas em nossas mentes. De fato, quando analisamos com calma as 
“unificações” da física, vemos que são aproximações que funcionam apenas dentro de certas condições. 

O que encontramos são assimetrias, imperfeições que surgem desde as descrições das propriedades da matéria até as das 
moléculas que determinam a vida, as proteínas e os ácidos nucleicos (RNA e DNA). Por trás da riqueza que vemos nas formas 
materiais, encontramos a força criativa das imperfeições. 

 
MARCELO GLEISER 

Adaptado de Folha de São Paulo, 25/08/2013.  
 
11.   Marcelo Gleiser, em “O poder criativo da imperfeição”, formula uma tese a respeito da relação entre ciência e realidade. O 
narrador do conto “O espelho”, de João Guimarães Rosa, estabelece reflexões acerca do conhecimento que dialogam com essa 
tese. 
 
O trecho do conto que melhor sintetiza esse diálogo é:  
a) porque vivemos, de modo incorrigível, distraídos das coisas mais importantes.     
b) a espécie humana peleja para impor ao latejante mundo um pouco de rotina e lógica,     
c) primeiro a humanidade mirou-se nas superfícies de água quieta, lagoas, lameiros, fontes,    
d) Vejo que começa a descontar um pouco de sua inicial desconfiança, quanto ao meu são juízo.     
  
12.   Marcelo Gleiser sustenta que a ciência descreve a realidade por meio de uma série de aproximações. 
 
Desse modo, ele recusa a compreensão de que o objetivo da ciência seja estabelecer:  
a) cálculos complexos    
b) certezas imutáveis    
c) observações subjetivas    
d) propostas interpretativas    
  
13.   Ao longo do texto, são mencionadas teorias que partem do princípio da unificação das forças da natureza. 
 
Em relação a essas teorias, Marcelo Gleiser apresenta, no último parágrafo, uma atitude de:  
a) indiferença    
b) concordância    
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c) neutralidade    
d) discordância    
  
14.   Marcelo Gleiser expõe em seu texto argumentos que se contrapõem à ideia de simetria como verdade absoluta na ciência. 
 
Um desses argumentos é identificado em:  
a) Nossos instrumentos de pesquisa, que tanto ampliam nossa visão de mundo, (ref. 1)     
b) há a noção de que existe uma linguagem secreta da natureza, (ref. 2)    
c) a matemática é uma descoberta, e não uma invenção humana. (ref. 3)     
d) nossas explicações mudam de acordo com o conhecimento acumulado (ref. 4)     
  
MAIS QUE ORWELL, HUXLEY PREVIU NOSSO TEMPO 
Hélio Gurovitz 
 

Publicado em 1948, o livro 1984, de George Orwell, saltou para o topo da lista dos mais vendidos (...) 1A distopia de Orwel, 
mesmo situada no futuro, tinha um endereço certo em seu tempo: o stalinismo. (...) 2O mundo da “pós-verdade”, dos “fatos 
alternativos” e da anestesia intelectual nas redes sociais mais parece outra distopia, publicada em 1932: Admirável mundo novo, de 
Aldous Huxley. 

3Não se trata de uma tese nova. Ela foi levantada pela primeira vez em 1985, num livreto do teórico da comunicação 
americano Neil Postman: Amusing ourselves to death (4Nos divertindo até morrer), relembrado por seu filho Andrew em artigo 
recente no The Guardian. “Na visão de Huxley, não é necessário nenhum Grande Irmão para despojar a população de autonomia, 
maturidade ou história”, escreveu Postman. “Ela acabaria amando sua opressão, adorando as tecnologias que destroem sua 
capacidade de pensar. Orwell temia aqueles que proibiriam os livros. Huxley temia que não haveria motivo para proibir um livro, 
pois não haveria ninguém que quisesse lê-los. Orwell temia aqueles que nos privariam de informação. Huxley, aqueles que nos 
dariam tanta que seríamos reduzidos à passividade e ao egoísmo. 5Orwell temia que a verdade fosse escondida de nós. Huxley, que 
fosse afogada num mar de irrelevância.” 

6No futuro pintado por Huxley, (...) não há mães, pais ou casamentos. O sexo é livre. A diversão está disponível na forma 
de jogos esportivos, cinema multissensorial e de uma droga que garante o bem-estar sem efeito colateral: o soma. Restaram na 
Terra dez áreas civilizadas e uns poucos territórios selvagens, onde 7grupos nativos ainda preservam costumes e tradições 
primitivos, como família ou religião. “O mundo agora é estável”, diz um líder civilizado. “As pessoas são felizes, têm o que desejam 
e nunca desejam o que não podem ter. Sentem-se bem, estão em segurança; nunca adoecem; 8não têm medo da morte; vivem na 
ditosa ignorância da paixão e da velhice; não se acham sobrecarregadas de pais e mães; 9não têm esposas, nem filhos, nem 
amantes por quem possam sofrer emoções violentas; são condicionadas de tal modo que praticamente não podem deixar de se 
portar como devem. E se, por acaso, alguma coisa andar mal, há o soma.” 

10Para chegar à estabilidade absoluta, foi necessário abrir mão da arte e da ciência. “A felicidade universal mantém as 
engrenagens em funcionamento regular; a verdade e a beleza são incapazes de fazê-lo”, diz o líder. “Cada vez que as massas 
tomavam o poder público, era a felicidade, mais que a verdade e a beleza, o que importava.” A verdade é considerada uma ameaça; 
a ciência e a arte, perigos públicos. Mas não é necessário esforço totalitário para controlá-las. Todos aceitam de bom grado, fazem 
“qualquer sacrifício em troca de uma vida sossegada” e de sua dose diária de soma. “Não foi muito bom para a verdade, sem 
dúvida. Mas foi excelente para a felicidade.” 

No universo de Orwell, a população é controlada pela dor. No de Huxley, pelo prazer. “Orwell temia que nossa ruína seria 
causada pelo que odiamos. Huxley, pelo que amamos”, escreve Postman. Só precisa haver censura, diz ele, se os tiranos acreditam 
que o público sabe a diferença entre discurso sério e entretenimento. (...) O alvo de Postman, em seu tempo, era a televisão, que 
ele julgava ter imposto uma cultura fragmentada e superficial, incapaz de manter com a verdade a relação reflexiva e racional da 
palavra impressa. 11O computador só engatinhava, e Postman mal poderia prever como celulares, tablets e redes sociais se 
tornariam – bem mais que a TV – o soma contemporâneo. Mas suas palavras foram prescientes: “O que afligia a população em 
Admirável mundo novo não é que estivessem rindo em vez de pensar, mas que não sabiam do que estavam rindo, nem tinham 
parado de pensar”. 
 

Adaptado, Revista Época nº 973 – 13 de fevereiro de 2017, p. 67. 
 
Distopia = Pensamento, filosofia ou processo discursivo caracterizado pelo totalitarismo, autoritarismo e opressivo controle da 
sociedade, representando a antítese de utopia. (BECHARA, E. Dicionário da língua portuguesa. 1ª ed. Rio de Janeiro: Editora Nova 
Fronteira, 2011, p. 533).  
 
15.   Sobre o texto é correto afirmar que  
a) apresenta as ideologias presentes nas obras de ficção científica dos autores George Orwell, Aldous Huxley e Neil Postman.    
b) na visão Orwell, a própria população se encarregaria de se autodestruir por sua capacidade de pensar e de ler.     
c) nas obras de Orwell e Huxley, havia o temor à proibição dos livros, mesmo não havendo quem os desejasse ler.     
d) tanto Orwell quanto Huxley temiam pela manipulação da informação: o primeiro, pela falta e o segundo, pelo excesso.    
  
16.   Assinale a alternativa que apresenta o principal objetivo comunicativo do emissor do texto.  
a) Apresentar o livro de Aldous Huxley a fim de incentivar os leitores contemporâneos a realizarem sua leitura.     
b) Comparar dois livros que fazem referência à alienação provocada pelas mídias.    
c) Alertar para os efeitos negativos das redes sociais que embotam a capacidade de pensar dos indivíduos.     
d) Analisar os mecanismos de dominação coletiva no contexto histórico do stalinismo.     
  
17.   Do ponto de vista da composição, só NÃO é correto afirmar que o texto se vale de  
a) apresentação de ideias contrárias que vão conduzindo a argumentação.    
b) descrição de uma realidade imaginária que dá ensejo à discussão.     
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c) exemplos que esclarecem conceitos menos acessíveis ao leitor.     
d) citações que conferem autenticidade aos argumentos.     
  
Leia um trecho do artigo “Reflexões sobre o tempo e a origem do Universo”, do físico brasileiro Marcelo Gleiser, para responder 
à(s) questão(ões). 
 

Qualquer discussão sobre o tempo deve começar com uma análise de sua estrutura, que, por falta de melhor expressão, 
devemos chamar de “temporal”. É comum dividirmos o tempo em passado, presente e futuro. O passado é o que vem antes do 
presente e o futuro é o que vem depois. Já o presente é o “agora”, o instante atual. 

Isso tudo parece bastante óbvio, mas não é. Para definirmos passado e futuro, precisamos definir o presente. Mas, 
segundo nossa separação estrutural, o presente não pode ter duração no tempo, pois nesse caso poderíamos definir um período 
no seu passado e no seu futuro. Portanto, para sermos coerentes em nossas definições, o presente não pode ter duração no tempo. 
Ou seja, o presente não existe! 

A discussão acima nos leva a outra questão, a da origem do tempo. Se o tempo teve uma origem, então existiu um 
momento no passado em que ele passou a existir. Segundo nossas modernas teorias cosmogônicas, que visam explicar a origem 
do Universo, esse momento especial é o momento da origem do Universo “clássico”. A expressão “clássico” é usada em contraste 
com “quântico”, a área da física que lida com fenômenos atômicos e subatômicos. 

[...] 
As descobertas de Einstein mudaram profundamente nossa concepção do tempo. Em sua teoria da relatividade geral, ele 

mostrou que a presença de massa (ou de energia) também influencia a passagem do tempo, embora esse efeito seja irrelevante em 
nosso dia a dia. O tempo relativístico adquire uma plasticidade definida pela realidade física à sua volta. A coisa se complica 
quando usamos a relatividade geral para descrever a origem do Universo. 
 

(Folha de S.Paulo, 07.06.1998.) 
  
18.   “Mas, segundo nossa separação estrutural, o presente não pode ter duração no tempo, pois nesse caso poderíamos definir um 
período no seu passado e no seu futuro.” (2º parágrafo) 
 
Os pronomes destacados no texto referem-se a  
a) “separação”.    
b) “presente”.    
c) “caso”.    
d) “tempo”.    
e) “período”.    
  
Leia um trecho do artigo de Lira Neto para responder à(s) questão(ões). 
 

[...] dia desses, uma equipe de reportagem de um canal por assinatura veio até minha casa para me entrevistar sobre a Era 
Vargas. O repórter que conduziria a conversa advertiu-me, antes de o operador ligar a câmera: “Pense que nosso telespectador 
típico é aquele sujeito esparramado no sofá, com uma lata de cerveja numa mão e o controle remoto na outra, que esbarrou na 
nossa reportagem por acaso, durante o intervalo de um filme de ação”, detalhou. “É para esse cara que você vai falar; pense nele 
como alguém com a idade mental de 14 anos.” 

Sou cortês, mas tenho meus limites. Quase enxotei o colega porta afora, aos pontapés. Respirei fundo e procurei ser 
didático, sem me esforçar para parecer que estava falando com o Homer Simpson postado ali do outro lado da lente. Afinal, como 
pai de duas crianças, acredito que há uma enorme distância entre o didatismo e o discurso toleirão, entre a clareza e a parvoíce. 

 
(“A TV virou um dinossauro”. Folha de S. Paulo, 09.07.2017.)  

 
19.   Segundo o repórter, o telespectador típico  
a) tem dificuldade para entender a Era Vargas.    
b) é imaturo.    
c) é capaz de entender qualquer explicação.    
d) evita mudar de canal.    
e) busca informações históricas ao acaso.    
  
20.   Para orientar sua fala na entrevista, Lira Neto estabeleceu uma relação de equivalência entre:  
a) idade mental e limites / pai e crianças.    
b) reportagem e canal por assinatura / Era Vargas e conversa.    
c) repórter e operador / telespectador e sujeito.    
d) lata de cerveja e controle remoto / intervalo e filme.    
e) didatismo e clareza / discurso toleirão e parvoíce.    
  
Recado dado ao STF 
 
Editorial 
Folha de S.Paulo, 13 set. 2016 
 
 Poucas vezes a posse de um presidente do Supremo Tribunal Federal se revestiu de tanto simbolismo quanto a de Cármen 
Lúcia, cuja chegada ao comando do órgão de cúpula do Judiciário se consumou nesta segunda-feira (12). 
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 Em uma cerimônia simples, a ministra quebrou o protocolo já no início de seu discurso. Em vez de cumprimentar primeiro 
o presidente da República, Michel Temer (PMDB), Cármen Lúcia considerou que a maior autoridade presente era "Sua Excelência, o 
povo" – e, por isso, saudou antes de todos o "cidadão brasileiro". 
 Partisse de outrem, o gesto talvez pudesse ser considerado mero populismo; vindo da nova presidente do STF, guarda 
coerência com outras iniciativas de valor simbólico semelhante, como abrir mão de carro oficial com motorista ou dispensar a festa 
em sua própria posse. 
 Como se pudesse haver dúvidas a respeito disso, Cármen Lúcia deixa clara a intenção de, no próximo biênio, conduzir o 
STF com a mesma austeridade que pauta sua conduta pessoal. "Privilégios são incompatíveis com a República", disse a esta Folha 
no ano passado. 
 É de imaginar, assim, que a nova presidente de fato reveja uma das principais bandeiras da agenda corporativista de seu 
antecessor, Ricardo Lewandowski: o indefensável aumento salarial para os ministros do Supremo. 
 Não há de ser esse o único contraste entre as gestões. Espera-se que Cármen Lúcia moralize os gastos com diárias de 
viagens oficiais no STF, amplie a transparência e a previsibilidade das decisões do Judiciário e, acima de tudo, resgate o papel 
disciplinar do Conselho Nacional de Justiça, esvaziado sob a batuta de Lewandowski. 
 Desfrutando de sólida reputação no meio jurídico, a ministra suscita altas expectativas ainda por outro motivo: ela relatou 
o processo do ex-deputado federal Natan Donadon, condenado por desvio de dinheiro público e primeiro político a ter sua prisão 
determinada pelo STF desde a promulgação da Constituição de 1988. 
 Daí por que o ministro Celso de Mello se sentiu à vontade para, antes do discurso de Cármen Lúcia, proferir palavras 
duríssimas contra "os marginais da República, cuja atuação criminosa tem o efeito deletério de subverter a dignidade da função 
política e da própria atividade governamental". 
 No plenário do Supremo, diversos figurões da política investigados ou processados por crimes contra o patrimônio 
público apenas ouviam, constrangidos. Que o recado da gestão Cármen Lúcia possa ir além do plano simbólico.  
 
 
21.   Pela leitura do texto, infere-se que a expressão "mero populismo", empregada no terceiro parágrafo, significa  
a) prática de quem simula defender interesses das pessoas com menos recursos econômicos, de modo a conquistar-lhes aceitação 

e simpatia.    
b) comportamento subserviente daqueles que se propõem a exercer influência sobre as atitudes de pessoas de todas as classes 

sociais.    
c) modo de os partidos políticos estabelecerem relação direta com a população carente, a fim de obterem mais apoio.    
d) forma como as massas populares se sentem diante do autoritarismo exercido pelas classes mais favorecidas.    
  
22.   O gesto mencionado no terceiro parágrafo do editorial diz respeito  
a) à necessidade de saudar a cúpula do Judiciário, por ser essa a praxe e, consequentemente, a expectativa de todos.    
b) ao fato de dispensar motorista ou outras regalias a que outros presidentes do STJ foram afeitos.    
c) à saudação da ministra ao povo brasileiro, antes de às demais autoridades presentes na solenidade.    
d) à cerimônia de posse da presidência do Supremo Tribunal Federal a que tantos ministros e políticos compareceram.    
  
23.   Ao final do editorial, a "Gestão Cármen Lúcia" refere-se  
a) ao tempo destinado às mudanças necessárias para investigar os que cometeram crimes contra o patrimônio público.    
b) ao período de dois anos que tem o mandato de presidente do STJ.    
c) ao período de investigação a que será submetido o presidente anterior do STJ.    
d) à etapa antecedente à posse da ministra do STJ.    
  
 "Vivemos mais uma grave crise, repetitiva dentro do ciclo de graves crises que ocupa a energia desta nação. A frustração 
cresce e a desesperança não cede. Empresários empurrados à condição de liderança oficial se reúnem em eventos como este, para 

lamentar o estado de coisas. O que dizer sem resvalar para o pessimismo, a crítica pungente ou a auto-absolvição? 

 É da história do mundo que as elites nunca introduziram mudanças que favorecessem a sociedade como um todo. 

Estaríamos nos enganando se achássemos que estas lideranças empresariais aqui reunidas teriam a motivação para fazer a 
distribuição de poderes e rendas que uma nação equilibrada precisa ter. Aliás, é ingenuidade imaginar que a vontade de distribuir 
renda passe pelo empobrecimento da elite. É também ocioso pensar que nós, da tal elite, temos riqueza suficiente para distribuir. 

Faço sempre, para meu desânimo, a soma do faturamento das nossas mil maiores e melhores empresas, e chego a um número 
menor do que o faturamento de apenas duas empresas japonesas. Digamos, a Mitsubishi e mais um pouquinho. Sejamos francos. 
Em termos mundiais somos irrelevantes como potência econômica, mas ao mesmo tempo extremamente representativos como 
população. " 

("Discurso de Semler aos Empresários", FOLHA DE S. PAULO, 11/09/91) 

 

24.   O ciclo de crises vivido pelo Brasil, segundo o texto, constitui:  

a) um componente instigante para vencer nossas dificuldades;    
b) fator conhecido e repetitivo, desimportante de nossa história;    
c) algo que não passa de invenção de pessimistas desocupados;    
d) recurso eficaz para chamar a atenção para a nossa realidade;    
e) outra forma de desgaste e de consumo de nossas energias.    
  
 "Certas instituições encontram sua autoridade na palavra divina. Acreditemos ou não nos dogmas, é preciso reconhecer 
que seus dirigentes são obedecidos porque um Deus fala através de sua boca. Suas qualidades pessoais importam pouco. Quando 
prevaricam, eles são punidos no inferno, como aconteceu, na opinião de muita gente boa, com o Papa Bonifácio VIII, simoníaco 
reconhecido. Mas o carisma é da própria Igreja, não de seus ministros. A prova de que ela é divina, dizia um erudito, é que os 
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homens ainda não a destruíram. 

 Outras associações humanas, como a universidade, retiram do saber o respeito pelos seus atos e palavras. Sem a ciência 
rigorosa e objetiva, ela pode atingir situações privilegiadas de mando, como ocorreu com a Sorbonne. Nesse caso, ela é mais 
temida do que estimada pelos cientistas, filósofos, pesquisadores. Jaques Le Goff mostra o quanto a universidade se degradou 

quando se tornou uma polícia do intelecto a serviço do Estado e da Igreja. 

 As instituições políticas não possuem nem Deus nem a ciência como fonte de autoridade. Sua justificativa é impedir que 
os homens se destruam mutuamente e vivam em segurança anímica e corporal. Se um Estado não garante esses itens, ele não 
pode aspirar à legítima obediência civil ou armada. Sem a confiança pública, desmorona a soberania justa. Só resta a força bruta ou 
a propaganda mentirosa para amparar uma potência política falida. 

 O Estado deve ser visto com respeito pelos cidadãos. Há uma espécie de aura a ser mantida, através do essencial decoro. 

Em todas as suas falas e atos, os poderosos precisam apresentar-se ao povo como pessoas confiáveis e sérias. No Executivo, no 
Parlamento e, sobretudo, no Judiciário, esta é a raiz do poder legítimo. 

 Com a fé pública, os dirigentes podem governar em sentido estrito, administrando as atividades sociais, econômicas, 
religiosas, etc. Sem ela, os governantes são reféns das oligarquias instaladas no próprio âmbito do Estado. Essas últimas, sugando 
para si o excedente econômico, enfraquecem o Estado, tornando-o uma instituição inane." 

(Roberto Romano, excerto do texto "Salários de Senadores e legitimidade do Estado", publicado na Folha de São Paulo, 

17/10/1994, 1º caderno, página 3) 

25.   Em: “Acreditemos ou não nos dogmas, é preciso reconhecer que seus dirigentes são obedecidos porque um Deus fala através 
de sua boca”, o verbo que encabeça a frase está no subjuntivo presente por expressar ideia de  

a) sucessão de dois fatos reciprocamente exclusivos.    
b) sucessão de dois fatos reciprocamente inclusivos.    
c) sucessão de dois ou mais fatos com ideia de dúvida.    
d) sucessão de vários fatos que são causas.    
e) sucessão de dois fatos que são efeitos.    
  
O espectador de olhar imediatista talvez tenha dificuldade para apreender a principal qualidade de KENOMA. Tal mérito não ocupa 
a tela de modo escancarado, mas por meio do acúmulo de imagens. É preciso aceitar o ritmo cadenciado e os silêncios da narrativa 

para perceber a sintonia da direção com o ambiente retratado – um grotão esquecido do Brasil, registrado por uma câmera 
realista, às vezes documental, mas com toques lúdicos. Mérito significativo em se tratando de um relato de investigação sobre uma 
realidade social e geográfica distante dos realizadores. Ainda mais em uma época tomada por filmes cujo ritmo acelerado impede 

a permanência das imagens na retina e a apreensão de seus significados após a sessão. 

(ÉPOCA) 

 

26.   O termo MÉRITO em "Tal MÉRITO não ocupa..." refere-se a  

a) Kenoma.    
b) olhar imediatista.    
c) acúmulo de imagens.    
d) principal qualidade.    
e) modo escancarado.    
  
 Filme bom é filme antigo? Lógico que não, mas "A Múmia", 1932, põe a frase em xeque. 

 Sua refilmagem, com Brendan Fraser no elenco, ainda corre nos cinemas brasileiros, repleta de humor e efeitos visuais. 

 Na de Karl Freund, há a vantagem de Boris Karloff no papel-título, compondo uma múmia aterrorizadora, fiel ao terror dos 
anos 30. 

 Apesar de alguma precariedade, lança um clima de mistério que a versão 1999 não conseguiu, tal a ênfase dada à 
embalagem. Daí "nem sempre cinema bom são efeitos especiais" deveria ser a tal frase.  

(A PRECÁRIA E MISTERIOSA MÚMIA DE 32, Folha de S. Paulo, Caderno Ilustrada, 4/8/1999.) 

 

27.   Sem alterar a direção argumentativa do texto, a frase "nem sempre cinema bom são efeitos especiais", só poderia ser 
substituída por:  

a) "há cinema bom com efeitos especiais".    
b) "geralmente, cinema bom são efeitos especiais".    
c) "há cinema bom sem efeitos especiais".    
d) "quase sempre cinema bom são efeitos especiais".    
e) "cinema bom às vezes são efeitos especiais".    
  
Quando se conversa, deve-se evitar as frases feitas que são verdadeiras chapas. Exemplos: em um enterro, dizer “que não se morre 
senão uma vez”, que “basta estar vivo para morrer”, que “o morto é feliz porque deixou de sofrer”, que “Deus sabe o que faz e 
escreve certo por linhas tortas” ou que “as grandes dores são mudas”. Quando se visita um doente, não há necessidade de levar no 
bolso sentenças desse jaez: “a saúde é a maior das fortunas”, “somos nós que pagamos pelos excessos de nossos pais” ou “a 
ciência, que tudo pode, ainda não encontrou remédio para os pequenos males”. Em todos os setores das atividades sociais, há 
frases no mesmo estilo e que convém deixar ao cuidado do Conselheiro Acácio que nelas se esmerou. 

(Marcelino de Carvalho, Guia de Boas Maneiras) 
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28.   O autor defende a ideia de que:   
a) deve-se evitar frases clichês, mas pode-se confiar em quem se esmera em frases delicadas.     
b) em visita a um doente, embora não haja necessidade, uma frase amável já conhecida conforta mais.     
c) para sair do universo de frases feitas, é recomendável sentenciar adotando o estilo do Conselheiro Acácio.     
d) infelizmente o Conselheiro Acácio não previu frases para todos os setores das atividades sociais.     
e) deve-se poupar o próximo de exemplos do repertório de lugares comuns.    
  
A imigrante italiana que se formou em nutrição aos 87 anos escreveu o TCC inteiro à mão 
 

Os cabelos brancos de Luísa Valencic Ficara contrastaram com a 1juventude dos colegas durante 2sua formatura. Nascida 
na 3Itália, Luísa imigrou para a América do Sul durante a Segunda Guerra Mundial, viveu em três países sul-americanos e se 
estabeleceu em Jundiaí, no interior de São Paulo. Aos 87 anos, ela acaba de se formar em nutrição. 

Dona Luísa, como é conhecida, vive na 4cidade há 40 anos. Após o falecimento do marido e de sua irmã, ela decidiu voltar 
a estudar para se manter ocupada. Foi assim que surgiu a ideia de se matricular no curso de nutrição do Centro Universitário Padre 
Anchieta. A 5graduação foi concluída após seis anos de estudos, com um TCC sobre a cana-de-açúcar no Brasil. Segundo 
informações do 6Grupo Anchieta, 7todo o trabalho foi escrito à mão. Colegas, professores e funcionários da 8instituição ajudaram 
com a parte da digitação, configuração e impressão do trabalho, para apoiar Dona Luísa. 

Mas a graduação não é o limite para a idosa. Ela, que também frequenta aulas de alemão, inglês e francês, já está 
pensando em ingressar em um curso de pós-graduação para continuar estudando, segundo contou ao G1.  
  
Disponível em: http://www.hypeness.com.br/2017/09/aimigrante-italiana-que-se-formou-em-nutricaoaos-87-anos-escreveu-o-tcc-

inteiro-a-mao/. Acesso: 23/9/17.  
 

 
29.   O trecho “[...] Luísa imigrou para a América do Sul durante a Segunda Guerra Mundial, viveu em três países sul-americanos e 
se estabeleceu em Jundiaí, no interior de São Paulo” (referência 4) caracteriza-se por  
a) não obedecer à narração dos eventos na ordem cronológica em que ocorreram.     
b) encadear uma série de orações que se coordenam por um sentido de oposição entre as ações narradas.     
c) mostrar que a anciã viveu em vários lugares do mundo em busca de realizar o seu sonho de se formar em nutrição.     
d) associar, por meio, predominantemente, da soma de ideias, os eventos que se sucederam na vida de Dona Luíza desde quando 

saiu da Itália até chegar ao Brasil.     
  
30.

 
  
Cardi B, rapper americana, teve um de seus vídeos viralizados nas principais redes sociais. Pode-se afirmar que suas declarações 
possuem: 
a) tom injuntivo, visto que buscam instruir os seguidores sobre o Corona Vírus. 
b) tom argumentativo, com base nos argumentos defendidos para combater o vírus circulante. 
c) tom emotivo, visto que exteriorizam seus sentimentos imprecisos sobre o novo vírus circulante. 
d) tom descritivo, visto que relativizam suas percepções pessoais e as informações dadas pela mídia. 
e) tom irônico , visto que utilizam a metáfora no último quadro da sequência acima. 
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GRAMÁTICA 
 
1.   Analise o processo de formação da palavra “embranquecimento”, avaliando se há prefixos e/ou sufixos adicionados a um ou 
mais radicais. Outra palavra formada por esse mesmo processo é:   
a) Folhagem    
b) Dança     
c) Impaciente     
d) Desfazer     
e) Camponês     
  
2.   As palavras “aguardente” e “pontapé” formaram-se, respectivamente, por   
a) parassíntese e aglutinação.    
b) aglutinação e sufixação.     
c) justaposição e prefixação.     
d) parassíntese e justaposição.     
e) aglutinação e justaposição.     
  
 

 
  
 
 
3.   Considerando o processo de formação da palavra “latifundiário”, ela poderia ser incluída em qual grupo de palavras abaixo?   
a) Inativo, antebraço, intravenoso e irrestrito.     
b) Aguardente, embora, passatempo e girassol.     
c) Moto, refri, foto e quilo.     
d) MST, ONU, UNE e IFPE.     
e) Chuvisco, boiada, folhagem e cafeína.    
  
4.   Leia o glossário que segue: 
 
Migrante: termo genérico empregado para designar qualquer pessoa que se desloque do país ou da região onde nasceu. 
Emigrante: designa aquele que deixa seu local de nascimento para viver em outro país, região ou estado. 
Imigrante: migrante que entra em determinado país ou região para ali viver. Imigrantes ilegais são pessoas que imigram 
informalmente, em busca de melhores condições de vida, sem atender às exigências da legislação do país a que chegam. 
Refugiado: Constitui um tipo especial de migrante - pessoas que deixam seu país ou região de origem devido à perseguição 
política, religiosa ou étnica, a conflitos armados, ou por violação dos direitos humanos. O governo do país que recebe esses 
migrantes é quem reconhece, em documento oficial, o status de refugiado. 
 

Fonte: Dicionário Houaiss, 2001. Adaptado. 
 
Assinale a alternativa CORRETA.  
a) Os vocábulos “imigrante” e “emigrante” são formados pelo processo de justaposição.    
b) As palavras “migrante”, “emigrante” e “imigrante” são formadas a partir do mesmo radical.    
c) Os vocábulos “emigrante” e “imigrante” são formados pelo processo de sufixação.    
d) A palavra “refugiado” é formada por prefixação.    
e) A palavra “refugiado” é formada por redução vocabular.    
  
 

 
 



10 
 

5.   Assinale a alternativa em que as três palavras possuem um radical que está relacionado com a noção de “povo”.  
a) política – publicou – população   
b) política – população – pobres     
c) demográfico – publicou – população  
d) demográfico – publicou – propriedade  
e) demográfico – propriedade – pobres  
  
6.   Em "continuará DESATIVADO o canal povo-rainha", a palavra em destaque é formada com o acréscimo de um prefixo que 
expressa negação ou privação, como em:  

a) inflação e ingestão.    
b) inapto e inábil.    
c) amorfo e anfíbio.    
d) anáfora e êxodo.    
e) reprovar e distender.    
  

Do progresso à bioética 

 

 A emergência do termo 1bioética refere-se a uma mudança profunda no modo como a cultura ocidental pensa seu 

próprio futuro. A Modernidade - compreendendo aqui o período que vai da Revolução Francesa até a queda do muro de Berlim - 
concebia-se a si mesma como limitada no tempo e como limitações das experiências subjetivas. Os conceitos de revolução, 
liberação e progresso derivavam desse modo de pensar. Em todos eles, emergia a imagem de uma humanidade heroica, 

conquistadora, uma humanidade cujo dever era o de transgredir as limitações do presente para realizar-se no futuro. 

 No imaginário cultural sobre a tecnologia em nossa atualidade, o que predomina não é a existência de limites culturais ao 
que os indivíduos podem fazer. Ao contrário, o sentimento geral é o de que estamos podendo demais, tornando decisivo não a 
transgressão, mas o estabelecimento de limites sobre o que podemos fazer com nossas tecnologias. Pensamos o fim de nossa 
cultura não como necessidade histórica de libertação do homem, mas como extinção, como uma possibilidade originada em nosso 

controle sobre a natureza, aí incluído o nosso corpo. Deste modo, concebemos a humanidade como uma vítima virtual de si 
mesma porque ela ainda não controla seu controle. 

VAZ, Paulo. "O Futuro da Genética". In: Nas fronteiras do contemporâneo. Rio de Janeiro: Mauad: FUJB, 2001, pp. 138-139. 

 

7.   Em relação à palavra "bioética" (ref. 1), é possível verificar, em seu processo de formação, a presença de  

a)  prefixo (bio) + radical (étic.    
b)  radical (bio) + radical (ética).    
c)  radical (bio) + sufixo (-ético).    
d)  prefixo (bio) + radical (ét-) + sufixo (-ica).    
e)  radical (bioét) + sufixo (-ica).    
  

Texto I 

As eleições são momento oportuno para tomarmos posição diante da situação que vive o povo. O Brasil, apesar de ser uma das 
maiores economias do mundo, está numa das piores colocações nos índices de desenvolvimento humano, com grandes 

populações vivendo na miséria. A existência de milhões de empobrecidos é a negação radical da ordem democrática. A situação 
em que vivem os pobres é critério para medir a bondade, a justiça, a moralidade, enfim, a efetivação da ordem democrática. Os 
pobres são os juízes da vida democrática de uma nação. 

(Fragmento de Tarefa do eleitor, Geraldo Majella Agnelo, em Tendências/Debates, Folha de S. Paulo, 3/10/2004, p. A3) 

 

TEXTO II 

Primoroso o artigo de dom Geraldo Majella Agnelo de ontem ("Tarefa do eleitor", Tendências/Debates, p. A3). 

Sua afirmação impecável de que "os pobres são os juízes da vida democrática de uma nação" assinala, como contrapartida, o dever 
evangélico que incumbe a todo governante de agir como servo dos mais desvalidos dentre os cidadãos (Lucas, 6;20 e Mateus, 20; 

25 a 28). 

A Campanha Nacional em Defesa da República e da Democracia, lançada pela Ordem dos Advogados do Brasil, buscará inspirar-se 
nessa grande verdade ética e espiritual. 

(Fábio Konder Comparato, presidente da Comissão de Defesa da República e da Democracia da OAB federal, em Painel do leitor, 
Folha de S. Paulo, 4/10/2004, p. A3) 

8.   Com relação ao Texto I, é correto afirmar:  

a) Na frase inicial, o emprego da primeira pessoa do plural denota que o emissor busca tratar do assunto na sua generalidade, sem 
precisar as circunstâncias.    

b) A oração introduzida por "apesar de" expressa noção de causa.    
c) O prefixo que aparece em "empobrecidos" traduz a mesma ideia do prefixo notado em "enfraquecer".    
d) O emprego de "enfim" indica que a ordem democrática é vista, no contexto, como algo que efetivamente orienta as ações 

humanas.    
e) De acordo com a gramática normativa, tanto o substantivo plural "juízes" quanto sua forma no singular devem receber o acento 

gráfico.    
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9.   O léxico de uma língua é constantemente atualizado em função de mudanças sociais e de conquistas tecnológicas. 

Assinale, respectivamente, o valor do sufixo -AGEM e -ICO em "técnica de clonAGEM" e "contos da era clônICA".  

a) instituição / relação    
b) ato / referência    
c) semelhança / propriedade    
d) ofício / proveniência    
e) intensidade / pertinência    
  
10.   Assinale a palavra que contém o mesmo prefixo que INESQUECÍVEL. (ref. 14)  

a) imigrante (ref. 15)    
b) imagináveis (ref. 16)    
c) informação (ref. 17)    
d) irrevogavelmente (ref. 18)    
e) inteiramente (ref. 19)    
 
11.   Assinale a ÚNICA alternativa em que o termo em destaque constitui exemplo de processo de formação de palavras por 

derivação prefixal.  

a) "O luxo continua sendo uma RARIDADE..." (ref. 5)    
b) "Na nossa sociedade, o luxo é aquilo capaz de ressuscitar uma aura do sagrado (...) e que REINSCREVE a ritualidade no mundo 

desencantado." (ref. 6)    
c) "Nas festas primitivas, a diminuição das riquezas de uma tribo (...) significava assegurar um novo ciclo de vida, um 

REJUVENESCIMENTO..." (ref. 7)    
d) "No entanto, a DESPEITO da sobrevivência das motivações elitistas, tais motivações não são mais fundadas na ostentação social." 

(ref. 8)    
  
12.    

 
De acordo com os conceitos e regras propostos pelo menino, é correto afirmar que:  

a) formas nominais passam a ser usadas como formas verbais e vice-versa; daí a sua esquisitice.    
b) "esquisita" e "foi verbado" mostram que as formas verbais criadas obedecem ao paradigma da primeira conjugação, a dos 

verbos terminados em "-ar".    
c) do nome "substantivo" pode ser formado o verbo "substantivar" e do nome "adjetivo", o verbo "adjetivizar".    
d) o processo de formação de palavras citado é o de derivação parassintética, que corresponde ao acréscimo simultâneo de 

prefixos e sufixos aos nomes.    
e) "Verbar esquisita o idioma" é uma frase com predicado nominal, cujo núcleo é um adjetivo.    
  
13.   Sobre o processo de "verbar palavras", assinale a alternativa correta.  

a) O menino, usando as palavras "quando" e "agora", convence o tigre de que tal processo acaba de ser criado e fará a língua 
melhorar.    

b) Para o menino, o processo amplia o vocabulário, pois cria verbos paralelos a formas nominais pré-existentes, opinião reforçada 
pelo uso de "também".    

c) Para o tigre, com o emprego do processo, a língua pode ser estropiada, mas se torna mais dinâmica.    
d) Para o tigre, é uma sorte o processo ter sido descoberto, pois contribuirá para que a língua recupere sua função de código de 

comunicação.    
e) O tigre e o menino possuem um plano de divulgação do processo que tornará a língua um empecilho para a intercompreensão.    
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14.   Apresentamos, a seguir, considerações sobre o processo de formação de algumas palavras da língua portuguesa. Assinale a 
afirmativa INCORRETA:  

a) O neologismo "BLOGUEIRA", embora tenha sua base de formação a partir de um empréstimo linguístico, segue um padrão 
morfológico e ortográfico característico da língua portuguesa.    

b) A palavra "BLOGUEIRA" comprova que a apropriação de estrangeirismos é um mecanismo de empobrecimento do processo de 
formação de palavras do português.    

c) A exemplo de "BLOGUEIRA", palavras como "FUNQUEIRA" e "MARQUETEIRA" revelam mudanças, por influência de 
estrangeirismos, que contribuem para o enriquecimento do português.    

d) O sufixo (-ANTE) em "cadeirANTE" designa uma ação, assim como em "acompanhANTE", mas sua anexação se dá a radicais de 
palavras de classes morfológicas distintas.    

e) A formação da palavra "CADEIRANTE", a exemplo do que ocorre em "FICANTE", "FEIRANTE" e "ESTRESSANTE", atesta um 
mecanismo altamente produtivo de construção lexical em português.    

  
 
Seu metaléxico 

economiopia 

desenvolvimentir 

utopiada 

consumidoidos 

patriotários 

suicidadãos 

 

José Paulo Paes  

 
15.   A palavra "economiopia" segue o mesmo modelo de formação lexical presente em  

a) "aguardente".    
b) "pé-de-moleque".    
c) "passatempo".    
d) "minissaia".    
e) "antidemocrático".    
  
Os leitores estarão lembrados do que o compadre dissera quando estava a fazer castelos no ar a respeito do afilhado, e pensando 

em dar-lhe o mesmo ofício que exercia, isto é, daquele arranjei-me, cuja explicação prometemos dar. Vamos agora cumprir a 
promessa. 

Se alguém perguntasse ao compadre por seus pais, por seus parentes, por seu nascimento, nada saberia responder, porque nada 
sabia a respeito. Tudo de que se recordava de sua história reduzia-se a bem pouco. Quando chegara à idade de dar acordo da vida 

achou-se em casa de um barbeiro que dele cuidava, porém que nunca lhe disse se era ou não seu pai ou seu parente, nem 
tampouco o motivo por que tratava da sua pessoa. Também nunca isso lhe dera cuidado, nem lhe veio a curiosidade de indagá-lo. 

Esse homem ensinara-lhe o ofício, e por inaudito milagre também a ler e a escrever. Enquanto foi aprendiz passou em casa do 
seu... mestre, em falta de outro nome, uma vida que por um lado se parecia com a do fâmulo*, por outro com a do filho, por outro 
com a do agregado, e que afinal não era senão vida de enjeitado, que o leitor sem dúvida já adivinhou que ele o era. A troco disso 

dava-lhe o mestre sustento e morada, e pagava-se do que por ele tinha já feito. 

 

(*) fâmulo: empregado, criado 

 

(Manuel Antônio de Almeida, Memórias de um sargento de milícias) 

 

16.   No excerto, temos derivação imprópria ou conversão (emprego de uma palavra fora de sua classe normal) no seguinte trecho:  

a) fazer castelos no ar.    
b) daquele arranjei-me.    
c) dar acordo da vida.    
d) nem tampouco o motivo.    
e) por inaudito milagre.    
  

Eu te amo 

 

Ah, se já perdemos a noção da hora, 

Se juntos já jogamos tudo fora, 

Me conta agora como hei de partir... 

 

Se, ao te conhecer, dei pra sonhar, fiz tantos desvarios, 

Rompi com o mundo, queimei meus navios, 

Me diz pra onde é que inda posso ir... 
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(...) 

 

Se entornaste a nossa sorte pelo chão, 

Se na bagunça do teu coração 

Meu sangue errou de veia e se perdeu... 

 

(...) 

 

Como, se nos amamos como dois pagãos, 

Teus seios inda estão nas minhas mãos, 

Me explica com que cara eu vou sair... 

 

Não, acho que estás só fazendo de conta, 

Te dei meus olhos pra tomares conta, 

Agora conta como hei de partir... 

 

(Tom Jobim - Chico Buarque) 

  

17.   O prefixo assinalado em "DESVARIO" expressa  

a) negação.    
b) cessação.    
c) ação contrária.    
d) separação.    
e) intensificação.    
  

MARCELO BERABA 

DESEJO DE MATAR 

 

1 RIO DE JANEIRO - A TV Globo estreou mais uma série importada que enaltece os 3grupos de 14extermínio. Esta agora 
chama-se "Angel" e conta a história de um vampiro bom que sai pela cidade eliminando vampiros maus. Para isso, o herói vampiro 

conta com a ajuda de três pessoas, uma delas 7delegada de polícia. 

2 Parece que esta série é apenas um 9tapa-buraco na programação da emissora, que nem fez muito alarde com o filme. Mas 
não é a primeira vez que a TV explora o tema. Teve uma, "Justiça Cega", em que um juiz, inconformado com as amarras da lei, fazia 
justiça com as próprias mãos. 

3 O justiceiro passava o dia de toga examinando processos e à noite montava numa moto e saía matando os 8bandidos que 
tinha sido obrigado a inocentar por falta de provas. 

4 A mensagem desses filmes é sempre a mesma. Não é 13possível combater o 1crime com os instrumentos que a sociedade 

coloca à disposição da 2Justiça e das polícias. É preciso montar polícias e 11justiças paralelas, que usem as mesmas armas e recursos 
imorais dos criminosos. 

5 "Angel" e seus vampiros permitem várias interpretações. Uma delas é simples: o combate ao crime já não é tarefa para 
homens comuns. Os criminosos estão cada vez mais sofisticados. São seres mutantes. 5Juízes e policiais comuns, por mais bem 
preparados que estejam, não dão conta do recado. 

6 A série é 10lixo e não tem a menor importância. O problema é na vida real, quando as empresas acham normal buscar 

formas de convivência com o 4narcotráfico. Quando o Estado acha normal que o 6crime organizado monte banquinhas de apostas 
no meio das calçadas. E quando o 12sistema penitenciário ajuda a organização dos presos para evitar rebeliões. 

7 Pensando bem, não 15há por que se espantar com "Angel" e similares se as deformações que procuram legitimar fazem 
parte do nosso cotidiano. 

(Folha de São Paulo, 9 de março de 2001.)  

 
18.   A partir da palavra "vampiro", criaram-se as palavras a seguir, formadas com o acréscimo de elementos integrantes de outras 
palavras da língua portuguesa. Relacione as colunas, atendendo ao sentido conferido às palavras através desse processo. 

 

1. vampirófobo 

2. vampirólogo 

3. vampiricida 

4. vampirólatra 

 

(     ) aquele que mata os vampiros 

(     ) aquele que teme ou odeia os vampiros 

(     ) aquele que adora os vampiros 
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A sequência correta é  

a) 2 - 3 - 1.    
b) 3 - 1 - 4.    
c) 1 - 2 - 3.    
d) 4 - 3 - 1.    
e) 3 - 1 - 2.    
  
19.   Certas palavras, como "possível" (ref. 13), apresentam o sufixo "-vel" e, ao receberem um novo sufixo, têm "-vel" substituído 
por "bil". Isso ocorre em todos os casos a seguir, à EXCEÇÃO de  

a) amabilidade.    
b) habilidade.    
c) mobilidade.    
d) miserabilidade.    
e) vulnerabilidade.    
  

UMA OUTRA EUCARISTIA 

1 Em 1592, inspirado nas descrições do viajante Hans Staden, o alemão De Bry desenhou as cerimônias de canibalismo de 
índios brasileiros. São documentos de 2alto valor histórico (...). Porém, não podem ser vistos como retratos exatos: o artista, sob a 
influência do Renascimento, mitigou a violência 1antropofágica com imagens idealizadas de índios, que ganharam traços e corpos 
esbeltos de europeus. As índias ficaram rechonchudas como as divas sensuais do pintor holandês Rubens. 

2 No século XX, o pintor brasileiro Portinari trabalhou o mesmo tema. Utilizando formas densas, rudes e nada idealizadas, 

Portinari evitou o ângulo do colonizador e procurou não fazer julgamentos. A Antropologia persegue a mesma coisa: investigar, 
descrever e interpretar as culturas em toda a sua diversidade desconcertante. 

3 Assim, ela é capaz de revelar que o canibalismo é uma experiência simbólica e transcendental - jamais alimentar. 

4 Até os anos 50, waris e kaxinawás comiam pedaços dos corpos de seus mortos. Ainda hoje, os yanomamis misturam as 
cinzas dos amigos no purê de banana. Ao observar esses rituais, a Antropologia aprendeu que, na antropofagia que chegou ao 
século XX, o que há é um ato amoroso e religioso, destinado a ajudar a alma do morto a alcançar o céu. A SUPER, ao contar toda a 

história para você, pretende superar os olhares preconceituosos, ampliar o conhecimento que os brasileiros têm do Brasil e 
estimular o respeito às culturas indígenas. Você vai ver que o canibalismo, para os índios, é tão digno quanto a eucaristia para os 
católicos. É sagrado. 

(Adaptado de: SUPERINTERESSANTE. Agosto, 1997, p.4.) 

  

20.   Considere as seguintes afirmações sobre a derivação de algumas palavras do texto. 

 

I - As palavras "Renascimento", "rechonchudas" e "preconceituosos" são formadas, simultaneamente, por prefixo e sufixo. 

II - Pela leitura da frase "A antropologia ..." (par. 2), podemos inferir que o significado do elemento comum de "antropologia" e 
"antropofagia" é "cultura". 

III - Em "antropofágica" (ref. 1), há um sufixo cuja função é transformar um substantivo em adjetivo. 

 

Quais estão corretas?  

a) Apenas I    
b) Apenas II    
c) Apenas III    
d) Apenas I e II    
e) I, II e III    
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FILOSOFIA 
1. Explique o significado das palavras gregas Mythos e logos apontando suas diferenças. 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
  
2. Como os mitos eram aprendidos na civilização grega? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
  
3. “Tales foi o iniciador da filosofia da physis, pois foi o primeiro a afirmar a existência de um princípio originário único, causa de 
todas as coisas que existem, sustentando que esse princípio é a água. Essa proposta é importantíssima... podendo com boa dose de 
razão ser qualificada como a primeira proposta filosófica daquilo que se costuma chamar civilização ocidental.”  

(REALE, Giovanni. História da filosofia: Antiguidade e Idade Média. São Paulo: Paulus, 1990. p. 29.) 
 
A filosofia surgiu na Grécia, no século VI a.C. Seus primeiros filósofos foram os chamados pré-socráticos. De acordo com o texto, 
assinale a alternativa que expressa o principal problema por eles investigado. 
a) a ética, enquanto investigação racional do agir humano. 
b) a estética, enquanto estudo sobre o belo na arte. 
c) a epistemologia, como avaliação dos procedimentos científicos. 
d) a cosmologia, como investigação acerca da origem e da ordem do mundo. 
e) a filosofia política, enquanto análise do estado e sua legislação. 
 
4. Em que sentido podemos dizer que, em nosso tempo, ainda existe o pensamento mitológico? Identifique uma crença de tipo 
mitológico que você possua. 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
  
 
5.Descreva as teses de Tales de Mileto, Anaximandro e Anaxímenes acerca da origem da vida apontando a relação entre elas. 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
6. O que implica o sistema da pólis é uma extraordinária preeminência da palavra sobre todos os outros instrumentos do poder. A 
palavra constitui o debate contraditório, a discussão, a argumentação e a polêmica. Torna-se a regra do jogo intelectual, assim 
como do jogo político.  

VERNANT, J.P. As origens do pensamento grego. Rio de Janeiro: Bertrand, 1992 (adaptado).  
Na configuração política da democracia grega, em especial a ateniense, a ágora tinha por função:  
a) agregar os cidadãos em torno de reis que governavam em prol da cidade.  
b) permitir aos homens livres o acesso às decisões do Estado expostas por seus magistrados.  
c) constituir o lugar onde o corpo de cidadãos se reunia para deliberar sobre as questões da comunidade.  
d) reunir os exércitos para decidir em assembleias fechadas os rumos a serem tomados em caso de guerra.  
e) congregar a comunidade para eleger representantes com direito a pronunciar-se em assembleias. 
 
7.Qual é a tese central de Pitágoras? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
  
8. Sobre o pensamento mítico, é correto afirmar que a filosofia: 
a) reafirmou a aspiração ateísta dos gregos, vetando qualquer prova da existência de alguma força divina. 
b) surgiu como um discurso teórico, sem embasamento na realidade sensível, e em oposição aos mitos gregos. 
c) retomou os temas da mitologia grega, mas de forma racional, formulando hipóteses lógico-argumentativas. 
d) estabeleceu-se como um discurso acrítico e teve suas teses endossadas pela força da tradição. 
e) desprezou os conhecimentos produzidos por outros povos, graças à supremacia cultural dos gregos. 
 
9. Por que razão os primeiros filósofos foram chamados de “físicos” e quais eram as principais teses abordadas por eles? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
  
10. Por que a tese de Anaximandro pode ser considerada um avanço em relação à tese de Tales de Mileto? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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SOCIOLOGIA 
01. Segundo Augusto Comte, a sociedade humana deve passar por três estados: o teológico, o metafísico e, por último, o positivo. 
É nesse último estado que, para Comte, a sociologia se torna tão importante. Qual a razão dessa importância? Esse tipo de 
argumento continua sendo válido? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
02. O que Karl Marx entende por “modo de produção”? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
03. Com base nos conhecimentos sociológicos, caracterize a Sociologia na perspectiva comtiana, discorrendo sobre os aspectos 
relevantes dessa perspectiva e sua relação com o século XIX. 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
04. Quanto mais complicada se tornou a produção industrial, mais numerosos passaram a ser os elementos da indústria que 
exigiam garantia de fornecimento. Três deles eram de importância fundamental: o trabalho, a terra e o dinheiro. Numa sociedade 
comercial, esse fornecimento só poderia ser organizado de uma forma: tornando-os disponíveis à compra. Agora eles tinham que 
ser organizados para a venda no mercado. Isso estava de acordo com a exigência de um sistema de mercado. Sabemos que em um 
sistema como esse, os lucros só podem ser assegurados se se garante a autorregulação por meios de mercados competitivos 
interdependentes. 

POLANYI, K. A grande transformação: As origens de nossa época. Rio de Janeiro: Campus, 2000 (Adaptado). 
A consequência do processo de transformação socioeconômica abordada no texto é a 
a) expansão das terras comunais. 
b) limitação do mercado como meio de especulação. 
c) consolidação da força de trabalho como mercadoria. 
d) diminuição do comércio como efeito da industrialização. 
e) adequação do dinheiro como elemento padrão das transações. 
 
05. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, votada pela Assembléia Nacional Constituinte francesa, em 26 de agosto 
de 1789, visava 
a) romper com a Declaração de Independência dos Estados Unidos, por esta não ter negado a escravidão 
b) recuperar os ideais cristãos de liberdade e igualdade, surgidos na época medieval e esquecidos na moderna 
c) estimular todos os povos a se revoltarem contra seus governos, para acabar com a desigualdade social. 
d) assinalar os princípios que, inspirados no Iluminismo, iriam fundar a nova constituição francesa 
e) pôr em prática o princípio: a todos, segundo suas necessidades, a cada um, de acordo com sua capacidade. 
 
06. A estrutura básica da sociedade feudal exprimia uma distribuição de privilégios e obrigações. Caracterize as três "ordens", isto 
é, camadas sociais que compunham essa sociedade. 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
07. O feudo era a principal unidade de produção da Idade Média. Explique a função de cada uma das partes do feudo. 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
08. A respeito do Estado moderno, o pensador político inglês John Locke (1632-1704) escreveu: “Considero poder político o direito 
de fazer leis para regular e preservar a propriedade”. (MUNAKATA, Kazumi, A Legislação Trabalhista no Brasil, 1984.) 
a) Explique a função do Estado segundo essa tese de Locke.___________________________________________________________________ 
b) Como, a partir dessa tese, se explica a relação do Estado moderno com a acumulação de capital? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
09. No século XIX, a sociedade burguesa conseguiu avançar, incentivando o capitalismo e a industrialização. No campo das idéias, 
o positivismo do francês Auguste Comte: 
a) criticava as filosofias materialistas, defendendo o idealismo iluminista. 
b) argumentava a favor de uma história evolutiva e progressista. 
c) considerava a ciência e a religião como dons supremos do homem. 
d) desprezava a evolução, vendo a história como repetição e tradição. 
e) teve repercussões apenas no pensamento europeu do século xix. 
 
10. Desde a Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra no último quartel do século XVIII, o capitalismo passou ao longo dos 
séculos XIX e XX por grandes transformações no seu funcionamento. Indique uma dessas grandes transformações. 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


