
 

TEXTOS – LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Questão 1) 

Adolescentes: mais altos, gordos e preguiçosos 

A oferta de produtos industrializados e a falta de tempo têm sua parcela de responsabilidade no 

aumento da silhueta dos jovens. \"Os nossos hábitos alimentares, de modo geral, mudaram muito\", 

observa Vivian Ellinger, presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM), no 

Rio de Janeiro. Pesquisas mostram que, aqui no Brasil, estamos exagerando no sal e no açúcar, além de 

tomar pouco leite e comer menos frutas e feijão. 

Outro pecado, velho conhecido de quem exibe excesso de gordura por causa da gula, surge como marca 

da nova geração: a preguiça. \"Cem por cento das meninas que participam do Programa não praticavam 

nenhum esporte\", revela a psicóloga Cristina Freire, que monitora o desenvolvimento emocional das 

voluntárias. 

Você provavelmente já sabe quais são as consequências de uma rotina sedentária e cheia de gordura. 

\"E não é novidade que os obesos têm uma sobrevida menor\", acredita Claudia Cozer, endocrinologista 

da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica. Mas, se há cinco anos 

os estudos projetavam um futuro sombrio para os jovens, no cenário atual as doenças que viriam na 

velhice já são parte da rotina deles. \"Os adolescentes já estão sofrendo com hipertensão e diabete\", 

exemplifica Claudia. 

DESGUALDO, P. Revista Saúde. Disponível em: http://saude.abril.com.br. Acesso em: 28 jul. 2012 (adaptado). 

Sobre a relação entre os hábitos da população adolescente e as suas condições de saúde, as informações 

apresentadas no texto indicam que 

a)  a falta de atividade física somada a uma alimentação nutricionalmente desequilibrada constituem 

fatores relacionados ao aparecimento de doenças crônicas entre os adolescentes. 

b)  a diminuição do consumo de alimentos fontes de carboidratos combinada com um maior consumo de 

alimentos ricos em proteínas contribuíram para o aumento da obesidade entre os adolescentes. 

c)  a maior participação dos alimentos industrializados e gordurosos na dieta da população adolescente 

tem tornado escasso o consumo de sais e açúcares, o que prejudica o equilíbrio metabólico. 

d)  a ocorrência de casos de hipertensão e diabetes entre os adolescentes advém das condições de 

alimentação, enquanto que na população adulta os fatores hereditários são preponderantes. 

e)  a prática regular de atividade física é um importante fator de controle da diabetes entre a população 

adolescente, por provocar um constante aumento da pressão arterial sistólica. 

 

 

 



 

Questão 2) 

 

Veja. 05 set. 1999. (adaptado) 

O produtor de anúncios publicitários utiliza-se de estratégias persuasivas para influenciar o 

comportamento de seu leitor. Entre os recursos argumentativos mobilizados pelo autor para obter a 

adesão do público à campanha, destaca-se nesse texto 

 

a)  a oposição entre individual e coletivo, trazendo um ideário populista para o anúncio. 

b)  a utilização de tratamento informal com o leitor, o que suaviza a seriedade do problema.  

c)  o emprego de linguagem figurada, o que desvia a atenção da população do apelo financeiro. 

d)  o uso de numerais "milhares" e "milhões", responsável pela supervalorização das condições dos 

necessitados. 

e)  o jogo de palavras entre "acordar" e "dormir", o que relativiza o problema do leitor em relação ao dos 

necessitados. 

Questão 3) 

Interface 

Um dos mais importantes componentes do hipertexto é a sua interface. As interfaces permitem a 

visualização do conteúdo, determinam o tipo de interação que se estabelece entre as pessoas e a 

informação, direcionando sua escolha e o acesso ao conteúdo. 

O hipertexto retoma e transforma antigas interfaces da escrita (a noção de interface não deve ser 

limitada às técnicas de comunicação contemporânea). Constitui-se, na verdade, em uma poderosa rede 

de interfaces que se conectam a partir de princípios básicos e que permitem uma "interação amigável". 

As particularidades do hipertexto virtual, como sua dinamicidade e seus aspectos multimidiáticos, 

devem-se ao seu suporte ótico, magnético, digital e à sua interface amigável. A influência do hipertexto 

é tanta, que as representações de tipo cartográfico ganham cada vez mais importância nas tecnologias 

intelectuais de suporte informático. 

Esta influência também é devida ao fato de a memória humana, segundo estudos da psicologia 

cognitiva, compreender e reter melhor as informações organizadas, especialmente em diagramas e em 

mapas conceituais manipuláveis. Por isso, imagina-se que o hipertexto deva favorecer o domínio mais 

rápido e fácil das informações, em contraponto a um audiovisual tradicional, por exemplo. 

Disponível em: vsites.unb.br. Acesso em: 1 ago. 2012. 



 

 

O texto informa como as interfaces são reaproveitadas pelo hipertexto virtual, influenciando as 

tecnologias de informação e comunicação. De acordo com o texto, qual é a finalidade do uso do hipertexto 

quanto à absorção e manipulação das informações? 

a)  Mesclar antigas interfaces com mecanismos virtuais. 

b)  Auxiliar os estudos de psicologia cognitiva com base nos hipertextos. 

c)  Amparar a pesquisa de mapas e diagramas relacionados à cartografia. 

d)  Salientar a importância das tecnologias de informação e comunicação. 

e)  Ajudar na apreensão das informações de modo mais eficaz e facilitado. 

 

Questão 4) 

É água que não acaba mais 

 

           Dados preliminares divulgados por pesquisadores da Universidade Federal do Pará (UFPA) 

apontaram o Aquífero Alter do Chão como o maior depósito de água potável do planeta. Com volume 

estimado em 86 000 quilômetros cúbicos de água doce, a reserva subterrânea está localizada sob os 

estados do Amazonas, Pará e Amapá. "Essa quantidade de água seria suficiente para abastecer a 

população mundial durante 500 anos", diz Milton Matta, geólogo da UFPA.  Em termos comparativos, 

Alter do Chão tem quase o dobro do volume de água do Aquífero Guarani (com 45 000 quilômetros 

cúbicos). Até então, Guarani era a maior reserva subterrânea do mundo, distribuída por Brasil, Argentina, 

Paraguai e Uruguai. 

Época.n. 623, 26 abr. 2010.  

 

Essa notícia, publicada em uma revista de grande circulação, apresenta resultados de uma pesquisa 

científica realizada por uma universidade brasileira. Nessa situação específica de comunicação, a função 

referencial da linguagem predomina, porque o autor do texto prioriza 

a)  as suas opiniões, baseadas em fatos. 

b)  os aspectos objetivos e precisos. 

c)  os elementos de persuasão do leitor. 

d)  os elementos estéticos na construção do texto. 

e)  os aspectos subjetivos da mencionada pesquisa. 

 

 



 

 

Questão 5) 

           No Brasil, a condição cidadã, embora dependa da leitura e da escrita, não se basta pela enunciação 

do direito, nem pelo domínio desses instrumentos, o que, sem dúvida, viabiliza melhor participação social. 

A condição cidadã depende, seguramente, da ruptura com o ciclo da pobreza, que penaliza um largo 

contingente populacional. 

FORMAÇÃO de leitores e construção da cidadania, memória e presença do PROLER. Rio de Janeiro: FBN, 2008. 

Ao argumentar que a aquisição das habilidades de leitura e escrita não são suficientes para garantir o 

exercício da cidadania, o autor 

a)  critica os processos de aquisição da leitura e da escrita. 

b)  fala sobre o domínio da leitura e da escrita no Brasil. 

c)  incentiva a participação efetiva na vida da comunidade. 

d)  faz uma avaliação crítica a respeito da condição cidadã do brasileiro. 

e)  define instrumentos eficazes para elevar a condição social da população do Brasil. 

 

Questão 6) 

 

TEXTO I 

Antigamente 

Antigamente, os pirralhos dobravam a língua diante dos pais e se um se esquecia de arear os dentes 

antes de cair nos braços de Morfeu, era capaz de entrar no couro. 

Não devia também se esquecer de lavar os pés, sem tugir nem mugir. Nada de bater na cacunda do 

padrinho, nem de debicar os mais velhos, pois levava tunda. Ainda cedinho, aguava as plantas, ia ao 

corte e logo voltava aos penates. 

Não ficava mangando na rua, nem escapulia do mestre, mesmo que não entendesse patavina da 

instrução moral e cívica. O verdadeiro smart calçava botina de botões para comparecer todo liró ao 

copo d’água, se bem que no convescote apenas lambiscasse, para evitar flatos. 

Os bilontras é que eram um precipício, jogando com pau de dois bicos, pelo que carecia muita cautela e 

caldo de galinha. O melhor era pôr as barbas de molho diante de um treteiro de topete, depois de fintar 

e engambelar os coiós, e antes que se pusesse tudo em pratos limpos, ele abria o arco. 

ANDRADE, C. D. Poesia e prosa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1983 (fragmento). 

 

 

 



 

 

TEXTO II 

Palavras do arco da velha 

 

FIORIN, J. L. As línguas mudam. In: Revista Língua Portuguesa, n. 24, out. 2007 (adaptado).                

Na leitura do fragmento do texto Antigamente constata-se, pelo emprego de palavras obsoletas, que itens 

lexicais outrora produtivos não mais o são no português brasileiro atual. Esse fenômeno revela que 

a)  a língua portuguesa de antigamente carecia de termos para se referir a fatos e coisas do cotidiano. 

b)  o português brasileiro se constitui evitando a ampliação do léxico proveniente do português europeu.  

c)  a heterogeneidade do português leva a uma estabilidade do seu léxico no eixo temporal. 

d)  o português brasileiro apoia-se no léxico inglês para ser reconhecido como língua independente. 

e)  o léxico do português representa uma realidade linguística variável e diversificada. 

 

 

 

 

 

 



Questão 7) 

 

VERÍSSIMO, L. F. As cobras em: Se Deus existe que eu seja atingido por um raio. Porto Alegre: L&PM, 1997. 

O humor da tira decorre da reação de uma das cobras com relação ao uso de pronome pessoal reto, em 

vez de pronome oblíquo. De acordo com a norma padrão da língua, esse uso é inadequado, pois 

a)  contraria o uso previsto para o registro oral da língua. 

b)  contraria a marcação das funções sintáticas de sujeito e objeto. 

c)  gera inadequação na concordância com o verbo. 

d)  gera ambiguidade na leitura do texto. 

e)  apresenta dupla marcação de sujeito. 

 

Questão 8) 

Labaredas nas trevas 

Fragmentos do diário secreto de 

Teodor Konrad Nalecz Korzeniowski 

20 DE JULHO [1912] 

Peter Sumerville pede-me que escreva um artigo sobre Crane. Envio-lhe uma carta: \"Acredite-me, 

prezado senhor, nenhum jornal ou revista se interessaria por qualquer coisa que eu, ou outra pessoa, 

escrevesse sobre Stephen Crane. 

Ririam da sugestão. [...] Dificilmente encontro alguém, agora, que saiba quem é Stephen Crane ou 

lembre-se de algo dele. Para os jovens escritores que estão surgindo ele simplesmente não existe.\" 

20 DE DEZEMBRO [1919] 

Muito peixe foi embrulhado pelas folhas de jornal. Sou reconhecido como o maior escritor vivo da língua 

inglesa. Já se passaram dezenove anos desde que Crane morreu, mas eu não o esqueço. E parece que 

outros também não. The London Mercury resolveu celebrar os vinte e cinco anos de publicação de um 

livro que, segundo eles, foi \"um fenômeno hoje esquecido\" e me pediram um artigo. 

FONSECA, R. Romance negro e outras histórias. São Paulo: Companhia das Letras, 1992 (fragmento). 

Na construção de textos literários, os autores recorrem com frequência a expressões metafóricas. Ao 

empregar o enunciado metafórico \"Muito peixe foi embrulhado pelas folhas de jornal\", pretendeu-se 

estabelecer, entre os dois fragmentos do texto em questão, uma relação semântica de 

 

 



 

a)  causalidade, segundo a qual se relacionam as partes de um texto, em que uma contém a causa e a 

outra, a consequência. 

b)  temporalidade, segundo a qual se articulam as partes de um texto, situando no tempo o que é relatado 

nas partes em questão. 

c)  condicionalidade, segundo a qual se combinam duas partes de um texto, em que uma resulta ou 

depende de circunstâncias apresentadas na outra. 

d)  adversidade, segundo a qual se articulam duas partes de um texto em que uma apresenta uma 

orientação argumentativa distinta e oposta à outra. 

e)  finalidade, segundo a qual se articulam duas partes de um texto em que uma apresenta o meio, por 

exemplo, para uma ação e a outra, o desfecho da mesma. 

 

Questão 9) 

Câncer 21/06 a 21/07 

O eclipse em seu signo vai desencadear mudanças na sua autoestima e no seu modo de agir. O corpo 

indicará onde você falha—se anda engolindo sapos, a área gástrica se ressentirá. O que ficou guardado 

virá à tona para ser transformado, pois este novo ciclo exige uma "desintoxicação". Seja comedida em 

suas ações, já que precisará de energia para se recompor. Há preocupação com a família, e a comunicação 

entre os irmãos trava. Lembre-se: palavra preciosa é palavra dita na hora certa. Isso ajuda também na 

vida amorosa, que será testada Melhor conter as expectativas e ter calma, avaliando as próprias carências 

de modo maduro. Sentirá vontade de olhar além das questões materiais — sua confiança virá da 

intimidade com os assuntos da alma. 

Revista Claudia. N° 7, ano 48, jul. 2009. 

O reconhecimento dos diferentes gêneros textuais, seu contexto de uso, sua função social específica, seu 

objetivo comunicativo e seu formato mais comum relacionam-se aos conhecimentos construídos 

socioculturalmente. A análise dos elementos constitutivos desse texto demonstra que sua função é 

a)  vender um produto anunciado. 

b)  informar sobre astronomia. 

c)  ensinar os cuidados com a saúde. 

d)  expor a opinião de leitores em um jornal. 

e)  aconselhar sobre amor, família, saúde, trabalho. 

 

 

 



 

Questão 10) 

Capitulo III 

Um criado trouxe o café. Rubião pegou na xícara e, enquanto lhe deitava açúcar, ia disfarçadamente 

mirando a bandeja, que era de prata lavrada. Prata, ouro, eram os metais que amava de coração; não 

gostava de bronze, mas o amigo Palha disse-lhe que era matéria de preço e assim se explica este par de 

figuras que aqui está na sala: um Mefistófeles e um Fausto. Tivesse, porém, de escolher, escolheria a 

bandeja, — primor de argentaria, execução fina e acabada. O criado esperava teso e sério. Era 

espanhol; e não foi sem resistência que Rubião o aceitou das mãos de Cristiano; por mais que lhe 

dissesse que estava acostumado aos seus crioulos de Minas, e não queria línguas estrangeiras em casa 

o amigo Palha insistiu, demonstrando-lhe a necessidade de ter criados brancos Rubião cedeu com 

pena. O seu bom pajem, que ele queria pôr na sala como um pedaço da província, nem o pôde deixar 

na cozinha, onde reinava um francês Jean; foi degradado a outros serviços. 

ASSIS, M. Quincas Borba. In: Obra complete. VA Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1993 (fragmento). 

Quincas Borba situa-se entre as obras-primas do autor e da literatura brasileira. No fragmento 

apresentado, a peculiaridade do texto que garante a universalização de sua abordagem reside 

a)  no conflito entre o passado pobre e o presente rico, que simboliza o triunfo da aparência sobre a 

essência. 

b)  no sentimento de nostalgia do passado devido à substituição da mão de obra escrava pela dos 

imigrantes. 

c)  na referência a Fausto e Mefistófeles, que representam o desejo de eternização de Rubião. 

d)  na admiração dos metais por parte de Rubião, que metaforicamente representam a durabilidade 

dos bens produzidos pelo trabalho. 

e)  na resistência de Rubião aos criados estrangeiros, que reproduz o sentimento de xenofobia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GABARITO 

 

Questão 1) 

Resolução 

Resposta Correta: A 

A relação entre os hábitos da população adolescente e as suas condições de saúde, que é o assunto 

principal do texto-base da questão, contempla a habilidade 9 da competência de área 3 que tem como 

foco a linguagem corporal. De acordo com as informações apresentadas no texto, a falta de atividade 

física somada a uma alimentação nutricionalmente desequilibrada, estão relacionadas ao surgimento de 

doenças crônicas entre os adolescentes. Conforme o que se diz no item A. 

Questão 2) 

Resolução 

Resposta Correta: E 

O texto faz uso do jogo de palavras \"acordar\" e \"dormir\" – uma antítese – como o recurso que 

relativiza o problema do leitor-receptor em relação ao problema dos necessitados, como forma de 

persuadir o público à adesão da campanha. 

Questão 3) 

Resolução 

Resposta Correta: E 

No trecho \"o hipertexto deva favorecer o domínio mais rápido e fácil das informações\", do último 

parágrafo, apresenta-se a finalidade do hipertexto: auxiliar a apreender informações rápida e facilmente. 

Questão 4) 

Resolução 

Resposta Correta: B 

A função referencial está fundamentada em dados concretos, reais e que por sua natureza objetiva 

tendem à informação. 

Questão 5) 

Resolução 

Resposta Correta: D 

O texto se propõe à crítica da situação em que se encontra o povo brasileiro, no que concerne ao estado 

de direito viabilizado pela leitura e escrita. 



 

Questão 6) 

Resolução 

Resposta Correta: E 

Observar e analisar as variedades linguísticas de registro é o principal objetivo da questão. Os textos I e II 

ressaltam a realidade linguística variável e diversificada do léxico do Português, ou seja, investigam a 

variação linguística diacrônica. 

Questão 7) 

Resolução 

Resposta Correta: B 

A questão exige conhecimento da norma culta quanto ao emprego dos pronomes pessoais e respectivas 

funções sintáticas. No segundo quadrinho, o emprego do pronome \"eles\" como complemento verbal 

direto contraria o que dispõe a norma culta: os pronomes pessoais retos exercem função subjetivas; os 

pessoais oblíquos, função objetiva. A norma culta indica: "vamos apagá-los". 

Questão 8) 

Resolução 

Resposta Correta: B 

Nesta questão, espera-se que o candidato relacione, em diferentes textos, opiniões, temas, assuntos e 

recursos linguísticos. Assim, ao empregar o enunciado metafórico \"muito peixe foi embrulhado pelas 

folhas de jornal\", pretendeu-se estabelecer a relação semântica de temporalidade entre os dois 

fragmentos do texto. 

Questão 9) 

Resolução 

Resposta Correta: E 

O gênero textual explorado na questão é o gênero \"horóscopo\". Trata-se de um texto de 

aconselhamento sobre diversos assuntos (amor, família, saúde, ...). Explora também a função conativa ou 

apelativa da linguagem, entretanto não é como o texto publicitário que tem por objetivo vender um 

determinado produto. 

Questão 10) 

Resolução 

Resposta Correta: A 

Rubião preferia a bandeja por ser de prata (metal caro, precioso). Isso configura o conflito de seu passado 

pobre, quando não tinha recursos, e seu presente rico, abastado. 

 


