LÍNGUA PORTUGUESA
1.

Leia o seguinte texto e responda as questões 4 e 5.
Fantasia e miséria na Copa

Leia os textos a seguir.

O momento mais emocionante do jogo entre Brasil e Coreia
do Norte, ontem, aconteceu antes que a bola rolasse. Foi durante a
execução do hino do país adversário, quando as câmeras flagraram
o atacante Jong Tae-se se debulhando em lágrimas. A expressão
de choro permaneceu em seu rosto durante a partida. Se ele
jogasse como chora, estaríamos fritos.
Medíocre, sem brilho, apático, previsível. O Brasil fez uma
estreia sofrível na Copa do Mundo. Tostão e Paulo Vinícius Coelho
saberão explicar mais e melhor as deficiências dessa seleção de
gladiadores. Mas mesmo aí, nessa identidade de “guerreiros da
pátria” que foi forjada, com a mão de Dunga, para fins de mercado,
há um abismo entre o que a propaganda vende e a mercadoria que
foi entregue em campo.
A culpa, claro, não é dos atletas que lá estão. Vários deles,
meninos assustados, visivelmente no limite das suas capacidades.
A seleção de Dunga é inimiga da fantasia. Isso torna mais
flagrante, como ficou claro mais uma vez, o divórcio entre o que
acontece dentro de campo e a parafernália de expectativas e
entretenimento que se cria em torno dele. O business da Copa pede
algo que o jogo não dá. Mas que é preciso arrancar dele ainda
assim, nem que seja no gogó.
E ninguém exprime melhor essa necessidade do que Galvão
Bueno, dublê de locutor esportivo e animador do país. Mal termina o
jogo e a Globo nos oferece uma sequência de imagens
tediosamente iguais da massa espremida em praça pública e se
acabando ao som de alguma música ruim país afora.
Os clichês da brasilidade então inundam a tela: é o
bundalelê do cantor Latino em São Paulo, é “essa coisa gostosa
nas areias de Copacabana que contagia o país inteiro”, é “a chuva
que não esfria o coração pernambucano”.
Tudo somado, é muita fantasia na TV para um espetáculo
tão miserável. Ou muita miséria na TV para tão pouca fantasia em
campo. Confundir tudo é a alma do negócio.

“Unimed. Comemorando mais um dia dedicado ao cooperativismo”.
(Fonte: A Gazeta, 01/07/2006).
“Nova F-250 com tração 4x4. É forte. É 4x4. É Ford” (Fonte:
Outdoor, 05/07/2006).

Esses textos, todos da esfera publicitária, adotam
um recurso estilístico para a produção de sentidos.
Considerando essas
afirmações, assinale a
alternativa correta.
(A)
(B)
(C)

(D)

(E)

Há desvios de pontuação, já que, para a gramática
normativa, não se separa o sujeito do predicado.
O recurso estilístico é o uso do gerúndio iniciando
o segundo período de cada anúncio.
Ao usar o ponto final depois de Unimed e da
expressão 4x4, quer-se chamar a atenção para os
respectivos tópicos e deixar o predicado em
segundo plano.
Os anúncios em análise ferem princípios da
gramática normativa e, por isso, não são bons
exemplares de anúncios.
No segundo anúncio, há o polissíndeto, recurso
estilístico usado para chamar a atenção do
consumidor.

2.
Nos períodos a seguir, assinale a alternativa
que NÃO apresenta erro de regência.
(A)

(B)
(C)
(D)
(E)

As medidas emergenciais consistem de novas
regras para as aplicações financeiras e de um
novo sistema de controle de divisas.
Cidadania implica em direitos e deveres.
Eu me simpatizo muito com minha sogra.
Custei um bocado a notar a encrenca em que me
metera.
CD: o presente de que todo mundo gosta.

3.
A Língua Portuguesa dispõe de vários
mecanismos para evitar a repetição desnecessária
de palavras. Um desses recursos é a utilização de
pronomes relativos antecedidos de preposição. Isso
considerando, leia os seguintes períodos.
O projeto é, sem dúvida, o melhor de todos os apresentados no
debate. / O pesquisador educacional referiu-se ao projeto com
entusiasmo.

Fernando de Barros e Silva. Folha de S.Paulo. Artigos assinados,
jun.2010. p. 2..

4.
Esse texto, exemplar do gênero artigo de
opinião, defende a tese de que
(A)
(B)

(C)
(D)
(E)

5.

Assinale a alternativa que apresenta a solução mais
adequada para unir os dois períodos em destaque,
utilizando para isso o recurso mencionado.

I.

(A)

II.

(B)

(C)

(D)

(E)

O projeto a que o pesquisador educacional se
referiu com entusiasmo é, sem dúvida, o melhor
de todos os apresentados no debate.
O projeto de que o pesquisador educacional se
referiu com entusiasmo é, sem dúvida, o melhor
de todos os apresentados no debate.
O projeto no qual o pesquisador educacional se
referiu com entusiasmo é, sem dúvida, o melhor
de todos os apresentados no debate.
O projeto do qual o pesquisador educacional se
referiu com entusiasmo é, sem dúvida, o melhor
de todos os apresentados no debate.
O projeto onde o pesquisador educacional se
referiu com entusiasmo é, sem dúvida, o melhor
de todos os apresentados no debate.

III.
IV.

a equipe brasileira não joga o futebol-arte.
a seleção brasileira apresenta um futebol ruim, se
compararmos à grande exposição da seleção na
mídia.
a música do cantor Latino é ruim.
o mais importante na partida Brasil X Coreia foi o
choro compulsivo do jogador asiático.
os jogadores não são culpados pelo fracasso da
seleção brasileira na África do Sul.
Considere as seguintes afirmações:
“O momento mais emocionante do jogo Brasil e
Coreia do Norte, ontem, aconteceu antes que a
bola rolasse”.
“A seleção fez uma estreia sofrível na Copa do
Mundo”.
“Galvão Bueno, dublê de locutor esportivo e
animador do país”.
[Brasilidade] “é essa coisa gostosa nas areias de
Copacabana que contagia o país inteiro”.

Qual alternativa a seguir apresenta a mesma figura
de pensamento (significação simbólica) de “Se ele
jogasse como chora, estaríamos fritos”.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I, apenas.
II, apenas.
III, apenas.
I e III, apenas.
I, II, III e IV.
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6.
Na letra da música do Dorgival Dantas,
gravada por Calcinha Preta, há o registro do drama
sentimental entre Norminha e Abel, personagens da
então novela Caminho das Índias: "Você não vale
nada, mas eu gosto de você. (Mas) Tudo o que eu
queria era saber por quê, tudo o que eu queria era
saber por quê!". A partir desse fragmento da canção,
assinale a alternativa correta.
(A)
(B)

(C)
(D)
(E)

O por quê está incorretamente grafado, uma vez
que se trata de uma conjunção explicativa.
O por quê está corretamente grafado, porque se
trata da preposição “por” e o pronome interrogativo
“quê”.
O por quê do texto em análise é a junção da
preposição “por” e do pronome relativo “que”.
O por quê deve ser sem acento, já “que” é uma
resposta.
Como o por quê está substantivado, deveria ser
“porquê” (junto e com acento).

7.
Leia os textos a seguir, que circularam pela
Internet em 2009.
Caro Roberto,
Espero que possa me ajudar. Outro dia, de manhã, peguei
meu carro e saí para trabalhar, deixando meu marido em casa
vendo televisão, como sempre. Rodei pouco mais de um
quilômetro, quando o motor morreu e o carro parou. Voltei para
minha casa para pedir ajuda ao meu marido. Quando cheguei lá,
nem pude acreditar naquilo que meus olhos estavam vendo. Ele
estava no quarto com a filha da vizinha! Eu tenho 32 anos, meu
marido 34, e a garota 22.
Estamos casados há dez anos. Quando eu o interpelei, ele
confessou que eles estavam tendo um caso há seis meses. Eu
disse a ele para parar com isso, senão eu o deixaria. Esclareço que
ele foi demitido do seu emprego há seis meses e desde então tem
estado muito deprimido. Eu o amo muito, mas desde que eu lhe dei
aquele ultimato ele tem estado muito calado, ausente, distante. Ele
não está se cuidando e eu temo não poder tê-lo de volta nunca
mais. Estou desesperada. Você pode me ajudar?
Aguardo antecipadamente
Patrícia

8.
Observe a seguinte letra de uma música de
Gilberto Gil.
Rebento
Substantivo abstrato
O ato, a criação, o seu momento
Como uma estrela nova e o seu barato
Que só Deus sabe, lá no firmamento
Rebento
Tudo o que nasce é Rebento
Tudo o que brota, que vinga, que medra
Rebento claro como flor na terra,
Rebento farto como trigo ao vento
Outras vezes rebento simplesmente
No presente do indicativo
Como as correntes de um cão furioso,
Ou as mãos de um lavrador ativo
Às vezes mesmo perigosamente
Como acidente em forno radioativo
Às vezes, só porque fico nervosa, rebento
Às vezes só porque estou VIVA!
Rebento, a reação imediata
A cada sensação de abatimento
Rebento, o coração dizendo: Bata!
A cada bofetão do sofrimento
Rebento, esse trovão dentro da mata
E a imensidão do som nesse momento.

Neste poema musicado, o cantor e compositor
baiano explora as comparações com o objetivo
deliberado de defender um ponto de vista. Assinale a
alternativa que melhor expressa essa tese.
(A)
(B)

(C)

(D)

(E)

O autor defende a tese de que a palavra Rebento
apresenta vários sentidos.
O poeta fala da força de estarmos vivos, da
necessidade de romper barreiras, superar
obstáculos.
Devido aos vários sentidos da palavra Rebento no
texto, não é possível depreender a unidade
temática do texto.
A palavra Rebento no texto é utilizada para trazer
à tona a questão da conjugação verbal: rebento é
a primeira pessoa do singular do presente do
indicativo.
A palavra rebento significa apenas o ato de
rebentar algo.

Cara Patrícia,
Quando um carro para, depois de haver percorrido uma
pequena distância, isso pode ter ocorrido devido a uma série de
fatores. Comece por verificar se tem gasolina no tanque. Depois
veja se tem algum problema com a injeção eletrônica. Se nada
disso resolver o problema, pode ser que a própria bomba de
gasolina esteja com defeito, não proporcionando a quantidade ou
pressão suficiente nos injetores.
Espero ter ajudado.
Roberto

Esses textos reproduzem a carta “fictícia” de uma
leitora para a coluna sentimental de uma revista, bem
como a resposta da revista. O objetivo do texto é
mostrar que
(A)

(B)
(C)
(D)
(E)

os
homens
não
são
bons
consultores
sentimentais; e, por isso, em geral, resolvem não
se envolver em determinadas situações.
o gênero de texto escolhido por Patrícia foi a
causa da resposta não esperada de Roberto.
o discurso do texto é teórico e não implica o
agente-produtor.
o ultimato da esposa é a causa da depressão de
seu marido.
o objetivo da anedota é mostrar como as mulheres
não conhecem a parte mecânica dos carros.

9.
O parágrafo a seguir foi extraído do texto
“Discriminação racial e o papel da educação”, de
Magno de Aguiar Maranhão.
Se há racismo no Brasil, se declarado ou não, se são válidas
políticas de ação afirmativa, como a reserva de cotas em
universidade, e se contribuirão para atenuar as desigualdades
resultantes da cultura de rapina que caracterizou o país nos
séculos de colonização – são perguntas que jamais terão como
resposta cem por cento de “sim” ou “não”. Importante é que a
sociedade está, ainda que timidamente, aceitando discutir um tema
frequentemente escondido por trás do mito do entendimento entre
as raças, já que os fatos são incontestáveis: negros e
descendentes – 45,2 por cento da população – tiveram dificultado o
acesso à saúde, trabalho, educação...”

Volte sua atenção para os organizadores textuais
negritados-sublinhados e, depois, assinale a
alternativa correta em relação aos sentidos
decorrentes
de
sua
utilização
no
texto,
respectivamente.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Causa, consequência e condição.
Condição, concessão e causa.
Proporção, causa e condição.
Condição, proporção e causa.
Consequência, causa e conformidade.
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10.
A seguir há um texto redigido por um
estudante. O tema proposto foi “a violência social”.
A SOCIEDADE EM DESARMONIA
A cada dia que passa a violência social aumenta. A
sociedade não consegue viver em harmonia.
O que acontece com as pessoas, é que elas não
conseguem chegar a um resultado comum. A agressão, tanto física
como moral é mais uma rotina de nossos dias.
As constantes guerras,são imagens de total falta de
conscientização com a vida do próximo.
A desarmonia entre os povos acarretará conseqüências
trágicas sem qualquer benefício. As pessoas são egoístas só
pensam em si mesmas, não se preocupam com o seu semelhante.
No mundo de hoje há poucas pessoas que lutam por dias melhores.
Sendo assim, a tendência é o aumento da violência com
resultados irreparáveis. As pessoas se afastam umas das outras a
cada momento. Vivem assim em plena desarmonia.
(COSTA VAL, M. G. Redação e textualidade. São Paulo: Martins
Fontes, 1994.)

A redação apresenta problemas de coerência textual,
devido
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

à falta de progressão textual.
aos diversos problemas relativos à norma padrão.
à ausência de paragrafação.
ao título não ser condizente com o conteúdo.
à ausência de conclusão.
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