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01. Na tirinha, o autor utiliza estratégias para atingir sua 

finalidade comunicativa. Considerando os elementos verbais e 
não verbais que constituem o texto, seu objetivo é  
a) incentivar o uso da tecnologia na comunicação 
contemporânea.  
b) mostrar o empenho do homem na resolução de problemas 
sociais.  
c) atrair a atenção do leitor para a generosidade das pessoas.  
d) chamar a atenção para o constante abandono de animais.  
e) fazer uma crítica à situação social contemporânea. 

 

SEM FLECHA, NA RIMA  
O grupo de rap Brô MCs, criado no final de 2009, e 
formado pelos pares de irmãos (daí o “bro”, de brother) 
Bruno/Clemerson e Kelvin/Charles, jovens que 
cresceram ouvindo hip hop nas rádios da aldeia 
Jaguapiru Bororo, em Dourados, Mato Grosso do Sul.  
— Desde o começo a gente não queria impor uma cultura 
estranha que invadisse a cultura indígena — afirma o 
produtor, chamando a atenção para o grande destaque 
do Brô MCs: as letras em língua indígena. Expressar-se 
em língua originária e fazer com que os jovens indígenas 
percebam a vitalidade do idioma nativo é uma das 
motivações do grupo.  
A dificuldade maior vem dos críticos, que não aceitam o 
fato de que a cultura indígena é dinâmica e sempre 
incorpora novidades.  
— “Mas índio cantando rap?”, tem gente que questiona. 
O rap é de quem canta, é de quem gosta, não é só dos 
americanos — avalia Dani [o vocal feminino].  

BONFIM, E. Revista Língua Portuguesa, n. 81, jul. 2012 (adaptado). 
 

02. Considerando-se as opiniões apresentadas no texto, a 

indagação “Mas índio cantando rap?” traduz um ponto de vista 
que evidencia  
a) desqualificação dos indígenas como músicos, desmerecendo 
sua capacidade musical devido a sua cultura.  
b) desvalorização da cultura rap em contrapartida às tradições 
musicais indígenas, motivo pelo qual os índios não devem cantar 
rap.  
c) preconceito por parte de quem não concebe que os índios 
possam conhecer o rap e, menos ainda, cantar esse gênero 
musical.  
d) equívoco por desconsiderar as origens culturais do gênero 
musical, ligadas ao contexto urbano.  
e) entendimento do rap como um gênero ultrapassado em 
relação à linguagem musical dos indígenas. 

 

O VENENO DO BEM  
Imagine que você cortou o rosto e, em vez de dar 

pontos, o seu médico passa uma supercola feita de 
sangue de boi e veneno de cascavel. Isso pode mesmo 
acontecer. Mas não se assuste. A história moderna das 
serpentes não tem nada a ver com o medo ancestral que 
inspiram. Para a ciência, elas guardam produtos utilíssi-
mos nas glândulas letais. O mais recente é uma cola de 
pele genuinamente brasileira, que, segundo os testes já 
feitos, dá uma cicatrização perfeita.  

A descoberta pertence à equipe do professor 
Benedito Barraviera, da Universidade Estadual Paulista, 
em Botucatu. E não é a primeira feita no Brasil. Nos anos 
1960, o médico Sérgio Ferreira, atual presidente da 
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, 
descobriu na jararaca uma molécula que em 1977 virou 
remédio contra a hipertensão.  

Disponível em: www.super.abril.com.br. Acesso em: 22 
mar. 2018 (fragmento).  

 

03. Nos diferentes textos, pode-se inferir, entre outras 

informações, quais são os objetivos de seu produtor e quem é 
seu público-alvo. No trecho, para aproximar-se do interlocutor, o 
autor 
a) emprega uma linguagem técnica de domínio do leitor.  
b) enfatiza informações importantes para a vida do leitor.  
c) introduz o tema antecipando possíveis reações do leitor.  
d) explora um tema sobre o qual o leitor tem reconhecido 
interesse.  
e) apresenta ao leitor, de forma minuciosa, a descoberta dos 
médicos. 
 

 

 
 

04. Sobre as características textuais presentes na tira, pode-se 

afirmar que: 
a) Existe apenas texto informativo. 
b) Há apenas denotação. 
c) Dependendo da leitura, poderia haver eufemismo. 
d) Há texto verbal e não verbal, mas apenas o verbal contribui 
para a compreensão. 
e) Mesmo sem muita elaboração, há argumentação na tira. 
 

A EXCITANTE FILA DO FEIJÃO 
 

Larga, poeta, a mesa de escritório, 
esquece a poesia burocrática 

Português 

Prof.: Glauce 

 



     

e vai cedinho à fila do feijão. 
 

Cedinho, eu disse? Vai, mas é de véspera, 
seja noite de estrela ou chuva grossa, 
e sem certeza de trazer dois quilos. 
 

Certeza não terás, mas esperança 
(que substitui, em qualquer caso, tudo), 
uma espera-esperança de dez horas. 
 

Dez, doze ou mais: o tempo não importa 
quando aperta o desejo brasileiro 
de ter prato a preta, amiga vagem. 
 

Se nada conseguires... tudo bem. 
Esperar é que vale – o povo sabe 
enquanto leva as suas bordoadas. 
 

Larga, poeta, o verso comedido, 
a paz do teu jardim vocabular, 
e vai sofrer na fila do feijão. 
 

05. Os versos de Drummond, nos quais ficam evidentes as 

funções  
a) apelativa e metalinguística, mostram a fila do feijão como uma 
realidade comum dos brasileiros que gostam e necessitam do 
feijão. Trata-se de um poema de viés social. 
b) metalinguística e fática, trazem uma reflexão do eu lírico sobre 
a realidade por ele idealizada. Trata-se de um poema de viés 
filosófico. 
c) emotiva e poética, fazem uma descrição positiva da fila e do 
feijão, ambos marcas da sociedade brasileira. Trata-se de um 
poema de viés intimista. 
d) referencial e fática, apresentam a fila e o feijão como os 
problemas sociais mais urgentes e sem solução. Trata-se de um 
poema de viés pessimista. 
e) apelativa e emotiva, revelam que o eu lírico não tem 
dificuldade de enfrentar fatos de seu cotidiano, como a fila e a 
falta de feijão. Trata-se de um poema de viés lírico. 
 

Cidadãos! Não me cumpre aqui apenas prometer, mas dar a 
minha própria vida como garantia de que, uma vez merecedor 
da confiança que os senhores na urna depositarão, e assim que 
empossado, criarei tantos empregos quantos necessários, 
tantas salas de aula quantas demandadas, tantos postos de 
saúde quantos reclamados! 
 

06. A fala acima revela o discurso de um candidato em 

campanha eleitoral, não apenas porque fala em urna e posse, 
mas também porque 
a) as intenções de providências são objetivamente analisadas. 
b) a linguagem coloquial estabelece uma relação de confiança. 
c) a solenidade da linguagem reforça o tom de sinceridade. 
d) há recusa em fazer muitas promessas. 
e) o vocativo e as repetições reforçam a linguagem persuasiva. 
 

IGNORÂNCIA E RAÇA 
Tenho desprezo por gente que se orgulha da própria raça. Nem 
tanto pelo orgulho, sentimento menos nobre, porém inerente à 
natureza humana, mas pela estupidez. Que mérito pessoal um 
pobre de espírito pode pleitear por haver nascido branco, negro 
ou amarelo, de olhos azuis ou lilases? Tradicionalmente, o 
conceito popular de raça está ligado a características externas 
do corpo humano, como cor de pele, formato dos olhos e as 
curvas que o cabelo faz ou deixa de fazer.(...) Para o povo, raça 
é questão de cor de pele, tipo de cabelo e traços fisionômicos. 
Nada mais primário. (Drauzio Varella, Folha de S.Paulo) 
 

07. Em relação a esse texto, por meio da análise das marcas 

linguísticas e escolhas lexicais , e tento em vista a intenção do 
autor, interpreta-se que 
a) o mérito pessoal associa-se indiscutivelmente a 
características externas do corpo humano. 
b) aquele que defende a discriminação racial revela falta de 
discernimento. 
c)  a frase  “nada mais primário” revela o posicionamento crítico 
do autor do texto, que defende o conceito popular de raça. 

d) conforme o texto, a noção popular de raça não é passível de 
crítica. 
e) conceito de raça se baseia em características externas do 
corpo humano, considerando-o inevitável. 
 

A INCAPACIDADE DE SER VERDADEIRO 
Paulo tinha fama de mentiroso. Um dia chegou em casa dizendo 
que vira no campo dois dragões da independência cuspindo fogo 
e lendo fotonovelas. A mãe botou-o de castigo, mas na semana 
seguinte ele veio contando que caíra no pátio um pedaço de lua, 
todo cheio de buraquinhos, feito queijo, e ele provou e tinha 
gosto de queijo. Desta vez Paulo não só ficou sem a sobremesa 
como foi proibido de jogar futebol durante quinze dias. Quando 
o menino voltou falando que todas as borboletas da Terra 
passaram pela chácara de Siá Elpídia e queriam formar um 
tapete voador para transportá-lo ao sétimo céu, a mãe decidiu 
levá-lo ao médico. Após o exame, o Dr. Epaminondas abanou a 
cabeça: — Não há o que fazer, Dona Coló. Este menino é 
mesmo um caso de poesia. 

Carlos Drummond de Andrade. O sorvete e outras histórias. 
 

08. No texto ocorre o discurso direto. Transposto 

adequadamente para o discurso indireto, tem-se 
a) Após o exame, o Dr. Epaminondas abanou a cabeça e disse 
a Dona Coló que não havia o que fazer, pois aquele menino era 
mesmo um caso de poesia. 
b) Após o exame, o Dr. Epaminondas abanou a cabeça dizendo 
que Dona Coló não há o que fazer, sendo o menino um caso 
mesmo de poesia.  
c) Como não haveria o que fazer, após o exame, o Dr. 
Epaminondas abanou a cabeça olhando para Dona Coló. Esse 
menino é mesmo um caso de poesia. 
d) Disse o Dr. Epaminondas, após o exame, que Dona Coló não 
há o que fazer e que este menino é mesmo um caso de poesia. 
e) Após o exame, o Dr. Epaminondas lamentou que o menino 
fosse mesmo um caso de poesia. Dona Coló nada poderia fazer. 
 

 
 

 
 

09. Em relação ao sentido geral do quadrinho, a função de 

linguagem predominante nele também aparece em: 
a) “Sentia um medo horrível e ao mesmo tempo desejava que 
um grito me anunciasse qualquer acontecimento extraordinário. 
Aquele silêncio, aqueles rumores comuns, espantavam-me.” 
(Graciliano Ramos) 

b) “a luta branca sobre o papel que o poeta evita, luta branca 
onde corre o sangue de suas veias de água salgada.” (João Cabral 

de Melo Neto) 

c) “Olá, como vai?/ Eu vou indo e você, tudo bem?/ Tudo bem, 
eu vou indo pegar um lugar no futuro e você? ” (Paulinho da 

Viola) 



     

d) “Se um dia você for embora/ Ria se teu coração pedir/ Chore 
se teu coração mandar.” (Danilo Caymmi & Ana Terra) 
e) “Alô, alô continuas a não responder/E o telefone cada vez 
chamando mais” (André Filho, com O Grupo do Canhoto) 
 

 
 
No rush, carro está tão veloz quanto galinha 
Velocidade média no pico da tarde em SP passou de 18 km/h 
para 15 km/h em um ano, segundo relatório da CET 
concluído em fevereiro. No pico da manhã, velocidade também 
caiu; principal explicação é a expansão da frota — em 2009, SP 
ganhou mais de 335 mil veículos. 

Folha de São Paulo 
 

10. A respeito do título “No rush, carro está tão veloz quanto 
galinha”, é correto afirmar que ele  
a) cria, por meio da polissemia da palavra “rush”, o pressuposto 
de que a lentidão do tráfego paulistano é algo premeditado. 
b) apresenta uma variante coloquial de linguagem, incompatível 
com a seriedade exigida por esse gênero textual. 
c) recorre ao grau superlativo analítico com o intuito de produzir 
um efeito de realce a um grave problema da capital paulista. 
d) emprega o grau comparativo de igualdade como recurso 
irônico, já que, em geral, o adjetivo “veloz” não se aplica a 
“galinha”. 
e) utiliza a comparação para criticar o aumento da frota 
paulistana, principal agente poluidor da cidade. 
 

Filme-enigma de Christopher Nolan gera discussões sobre 
significado e citações ocultas ou óbvias em sua trama onírica 
Certa vez o sábio taoísta Chuang Tzu sonhou que era uma 
borboleta. Ao acordar, entretanto, ele não sabia mais se era 
um homem que sonhara ser uma borboleta ou uma borboleta 
que agora sonhava ser um homem. Será que Dom Cobb está 
sonhando? Será que a vida real é esta mesma ou somos nós 
que sonhamos? Alguns podem ir ao cinema para assistir "A 
Origem", de Christopher Nolan ("Batman — O Cavaleiro das 
Trevas") e achar tão chato que vão sonhar de verdade, dormindo 
na fase de sono REM. Mas outros estão sonhando acordados. 
Em blogs, sites e grupos de discussão, os já fanáticos pelo filme 
de Nolan apontam referências (de mitologia grega), veem 
citações (de "Lost"), tecem teorias malucas e conspiratórias (o 
sonho dentro do sonho). Alguns acusam o diretor de copiar 
filmes os mais variados, de "Blade Runner" (1982) a "eXistenZ" 
(1999), de se inspirarem "2001 — Uma Odisseia no Espaço" 
(1968) e até de roubar a ideia de um quadrinho do Tio Patinhas 
de 2002. O fato é que Nolan acertou o alvo. E ele sabia do 
potencial "nerdístico" de seu filme. Tanto é que cogitou mudar a 
canção que toca no filme todo, "Non, Je Ne Regrette Rien", com 
Edith Piaf, porque uma das atrizes escaladas, Marion Cotillard, 
havia vivido a cantora francesa em um filme de 2007. (...) Além 
da música, uma boa diversão de "A Origem" é identificar os 
objetos impossíveis deixados por Nolan ao longo do filme. A 
escada de Penrose, criada pelo psiquiatra britânico Lionel 
Penrose, aparece diversas vezes na tela — e também inspirou 

o quadro que tenta explicar facetas do longa. Melhor ir ver o filme 
e não pensar em escadas... No que você está pensando agora? 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq1908201010.htm 

 
11. O texto permite afirmar que o potencial “nerdístico” do filme 

a) está associado às marcas de metalinguagem. 
b) advém da trama onírica que induz ideias subliminares. 
c) resulta das fortes referências intertextuais. 
d) origina-se da mistura entre realidade e ficção. 
e) decorre da associação entre o sonho e a escada de Penrose. 
 

TEXTO I 

Sob o olhar do Twitter  
Vivemos a era da exposição e do compartilhamento. Público e 
privado começam a se confundir. A ideia de privacidade vai 
mudar ou desaparecer. O trecho acima tem 140 caracteres 
exatos. É uma mensagem curta que tenta encapsular uma ideia 
complexa. Não é fácil esse tipo de síntese, mas dezenas de 
milhões de pessoas o praticam diariamente. No mundo todo, são 
disparados 2,4 trilhões de SMS por mês, e neles cabem 140 
toques, ou pouco mais. Também é comum enviar e-mails, deixar 
recados no Orkut, falar com as pessoas pelo MSN, tagarelar no 
celular, receber chamados em qualquer parte, a qualquer hora. 
Estamos conectados. Superconectados, na verdade, de várias 
formas. [...] O mais recente exemplo de demanda por total 
conexão e de uma nova sintaxe social é o Twitter, o novo serviço 
de troca de mensagens pela internet. O Twitter pode ser 
entendido como uma mistura de blog e celular. As mensagens 

são de 140 toques, como os torpedos de blogs. Em vez de seguir 
para apenas uma pessoa, como no celular ou no MSN, a 
mensagem do Twitter vai para todos os ―seguidores‖ – gente 
que acompanha o emissor. Podem ser 30, 300 ou 409 mil 
seguidores.  

MARTINS, I.; LEAL, R. Época. 16 mar.2009 (fragmento adaptado).  
 

TEXTO II  

Dicas para usar melhor o Twitter  
Coloque-se no lugar de seu leitor: você gostaria de saber que 
alguém está comendo um lanche?  
Cuidado com o que você vai publicar: você quer mesmo que todo 
mundo saiba detalhes de sua vida afetiva ou sexual?  
Encontre uma velocidade ideal de mensagens: se forem poucas, 
ninguém vai segui-lo; se forem muitas, as pessoas vão deixar 
você de lado. 
Use a busca para encontrar pessoas e assuntos que lhe 
interessam. Se quiser seguir os resultados da busca, cadastre-a 
em seu leitor de RSS. 
Aprecie com moderação: o Twitter pode dispersá-lo. Se estiver 
concentrado, deixe-o fechado. Dose o tempo que você gasta 
com ele.  
Se a conversa começar a ficar longa, ligue para a pessoa ou use 
o MSN.  
Não tente ler tudo. É impossível! De tempos em tempos, avalie 
se você quer realmente seguir todas aquelas pessoas.  

MARTINS, I.; LEAL, R. Época. 16 mar. 2009.  
 

12. Da comparação entre os textos, depreende-se que o texto II 

constitui um passo a passo para interferir no comportamento dos 
usuários, dirigindo-se diretamente aos leitores, e o texto I.  
a) adverte os leitores de que a internet pode transformar-se em 
um problema porque expõe a vida dos usuários.  
b) ensina aos leitores os procedimentos necessários para que 
as pessoas conheçam esse novo meio de comunicação  
c) exemplifica e explica o novo serviço global de mensagens 
rápidas que desafia os hábitos de comunicação e reinventa o 
conceito de privacidade.  
d) procura esclarecer os leitores a respeito dos perigos que o 
uso do Twitter pode causar no trabalho e na vida pessoal.  
e) apresenta uma enquete sobre as redes sociais da atualidade 
e mostra que o Twitter é preferido dos internautas. 
 
 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq1908201010.htm


     

 
13. Pode-se definir “metalinguagem” como a linguagem que 

comenta a própria linguagem, fenômeno presente na literatura e 
nas artes em geral. O quadro A perspicácia, do belga René 
Magritte, é um exemplo de metalinguagem porque: 
a) destaca a qualidade do traço artístico. 
b) mostra o pintor no momento da criação. 
c) implica a valorização da arte tradicional. 
d) indica a necessidade de inspiração concreta. 
e) aborda uma questão subjetiva. 
 

A AMEAÇA DOS ROBÔS 

Há máquinas que se ligam sozinhas a tomadas, arrombam 
portas e podem reproduzir assassinatos. Qual o limite da 
inteligência artificial? 
Luciana Sgarbi 
 

Robôs se rebelarem contra seres humanos com a finalidade de 
exterminá-los é tema recorrente em livros e filmes de ficção 
científica. O que é novidade, e realidade aterradora, é o fato de 
engenheiros de robótica de todo o mundo terem se reunido, na 
semana passada, na Asilomar Conference Grounds, realizada 
nos EUA, para discutir os riscos do surgimento de uma 
verdadeira geração de “robopatas” – máquinas perigosas e a 
perda de seu controle pelo homem. Os cientistas descartam, é 
claro, a possibilidade de elas adquirirem por si mesmas tal 
patamar de comportamento, porque isso significaria admitir, 
absurdamente, que robô pode ter livre-arbítrio. Mas o grande 
receio dos pesquisadores, na verdade, é a possibilidade de 
esses robôs serem manipulados por criminosos comuns, como 
já os são pelos governos de alguns países em momentos de 
guerra. “O que um serial killer poderia fazer, por exemplo, com 
um sistema robótico de simulação de voz?”, indaga Eric Horvitz, 
pesquisador da Microsoft e presidente da Associação para o 
Avanço da Inteligência Artificial. Ele responde: “Precisamos 
refletir sobre consequências 
perigosas. Cientistas da computação devem ser 
responsabilizados se máquinas superinteligentes saírem do 
nosso controle.” [...] 

Revista Istoé, Ano 32, Nº. 2073 
 

14. O texto acima retrata um medo humano trabalhado pelo 

cinema por diversas vezes: a utilização de robótica contra o ser 
humano. O debate central do texto é: 
a) Afirmar que os engenheiros não souberam produzir robôs e 
agora estão com medo. 
b) Defender que os robôs podem se voltar contra os humanos. 
c) Mostrar como a tecnologia, às vezes, pode ser prejudicial ao 
homem. 
d) Desmistificar a possibilidade de um robô ser utilizado por um 
bandido. 
e) Responsabilizar o descontrole das máquinas apenas a quem 
as utilizar. 
 

15. Sobre a composição do gênero textual, o texto I é uma 

notícia, escrito que evidencia fatos do cotidiano. A autora do 
texto mostra: 

a) parcialidade ao falar sobre o assunto. 
b) associação a um fato externo: filmes de ficção científica que 
retratam o descontrole de máquinas. 
c) dados numéricos de pesquisa sem a preocupação de citação 
de fonte 
d) um ponto de vista – tese: ele acha que os robôs serão usados 
além de suas funções. 
e) uma contra argumentação ao contrastar opiniões diferentes à 
sua para construir sua defesa. 
 

16. Leia esta peça publicitária. 

 
                                                        Revide, ano 22, edição 460, n. 26, p. 48. 
 

Atentando-se ao uso dos sinais de Libras (linguagem brasileira 
de sinais) como estratégia do autor do texto,  interpreta-se que  
a) O texto é dirigido a um público específico, os surdos-mudos 
— que, de outra forma, não compreenderiam a mensagem —, 
procurando convencê-los de que o produto oferecido vai ajudá-
los a ouvir.  
b) Como se trata de uma produtora de som, o anúncio explica, 
com os sinais de libras, por que não consegue agradar a todos.  
c) Visando à inclusão social, ao usar os sinais de libras, a 
empresa pressupõe que o leitor está habilitado a decifrá-los e 
empregá-los.  
d) Relacionando os sinais com a frase que os antecede, 
depreende-se que ainda há muito preconceito em relação às 
pessoas que têm esse tipo de deficiência.  
e) O uso desses sinais é uma forma de chamar a atenção para 
as dificuldades enfrentadas pelos surdos-mudos. 
 

17. Leia a estrofe inicial, transcrita abaixo, do soneto “Braços”, 

do poeta simbolista Cruz e Sousa 
Braços nervosos, brancas opulências, 
Brumais brancuras, fúlgidas brancuras, 
Alvuras castas, virginais alvuras, 
Lactescências das raras lactescências. 
 

A função predominante no texto, evidencia uma preocupação 
estilística sobre a qual se pode afirmar que 
a) o elemento descrito, os braços, torna-se fluido, na medida em 
que a descrição do mesmo ocorre através de um processo de 
justaposição de imagens e de reiteração de adjetivos, que tenta 
fundir o concreto e o abstrato. 
b) Cruz e Sousa, neste poema, ainda não conseguiu se afastar 
das influências do Romantismo, estética literária que antecede o 
Simbolismo, haja vista a descrição minuciosa e objetiva que faz 
dos braços femininos. 



     

c) a predominância do branco na descrição dos braços deixa 
entrever a valorização do homem branco e o preconceito contra 
o negro, traço marcante da poesia de Cruz e Sousa. 
d) há uma gratuidade musical e imagística nesta estrofe do 
poema, pois a repetição de palavras sinônimas como “brancas”, 
“brancuras”, “alvuras” e “lactescências” e de sons como os das 
letras “b” e “s” não apresenta propriamente um sentido, mas se 
transforma em mero jogo linguístico. 
e) há a tentativa de descrição precisa e clara dos braços, o que 
pode ser observado na enumeração sucessiva de adjetivos 
usados para caracterizá-los. 
 

TEXTO PARA A QUESTÃO 18 
 

Plantando combustível 
É comum ouvir em qualquer faculdade de administração 
histórias sobre como as empresas de rádio deveriam ter 
dominado a indústria nascente da televisão, ou como empresas 
de carruagem deveriam ter dominado o mercado de trens e dos 
ônibus e assim por diante. Todos esses perderam o bonde da 
história porque não entendiam direito qual era seu papel, qual 
era seu negócio. Ninguém estava no mercado de transmissão 
de programas de rádio, estava no negócio do entretenimento. As 
pessoas não pagavam você para terem os melhores e mais 
rápidos cavalos, as carruagens mais confortáveis, pagavam 
para serem transportadas de um lugar para outro com eficiência. 
De tanto martelar esse tipo de história, parece que a ficha caiu 
para as grandes empresas petrolíferas. Elas sabem que não 
estão no ramo do petróleo, e sim, de energia. E se for energia 
limpa, renovável, que não agrida o meio ambiente, melhor ainda. 
Diante disso, pode-se concluir que aconteceu o fenômeno 
inverso. O que poderia ser uma vantagem competitiva para 
algumas empresas, deixa de sê-lo quando ... 

 
18. o trecho que apresenta uma continuação coerente para o 

texto acima é  
a) ... empresas que não trabalhavam com energia percebem que 
o grande lance atualmente é investir pesado na busca por 
petróleo. 
b) ... as empresas que já trabalhavam com petróleo empregam 
mais recursos para encontrar novos poços, a fim de aumentar a 
produção. 
c) ... todas as empresas petrolíferas decidem entrar no ramo da 
energia renovável. 
d) ... empresas petrolíferas perdem o bonde da história, a 
exemplo do que aconteceu com as empresas de rádio e de 
carruagem. 
e) ... a energia limpa passa a ser a grande concorrente do 
petróleo. 
 

19. A linguagem, em seus múltiplos empregos nos atos 

discursivos, pode evidenciar diferentes intenções, interesses e 
posicionamentos, sejam eles sociais, políticos ou ideológicos. 
Considerando essa característica fundamental da linguagem, 
leia as manchetes jornalísticas abaixo. 
 

Manchete I. 

Câncer mata Hugo Chávez, 58, líder populista da Venezuela. 
Folha de S.Paulo, 6 mar.2013. 
Disponível em: >http://acervo.folha.com.br>. 
 

Manchete II 
Morre Hugo Chávez, presidente da Venezuela, aos 58 anos. 
Disponível em: > http://noticias.uol.com.br>. 
 

Sobre a construção de cada uma das manchetes, é incoerente 
afirmar que 
a) a manchete II é ideologicamente neutra em relação ao fato 
noticiado, pois a informação atém-se estritamente aos aspectos 
factuais: o nome e a idade da pessoa, o cargo que ela ocupava 
e o que aconteceu a ela. 
b) a escolha do verbo “matar” (manchete I) conferiu à informação 
uma forte carga semântica, pois evidencia o objetivo do jornal: 
causar comoção entre os leitores.  

c) com o uso da voz ativa, na manchete I, a causa da morte é 
mais evidenciada do que a pessoa sobre quem se fala, tirando 
desta o enfoque. 
d) na manchete I, a opção por uma determinada estrutura 
sintática e por certos constituintes lexicais evidencia que a linha 
editorial do veículo de comunicação que a publicou divergia de 
Hugo Chávez e de seu estilo de governo. 
e) no aposto, o uso dos termos “líder” evita afirmar que Chávez 
era o presidente, e “populista” confere um sentido negativo às 
intenções políticas do falecido. 
 

20. Leia atentamente. 
 

DICIONÁRIO ESCOLAR RECONHECE GÍRIAS COMO 
'PERIGUETE' 
O novo dicionário Aurélio, edição escolar, foi lançado na última 
Bienal do Livro no Rio de Janeiro, em setembro de 2012, e 
apresenta definições de palavras como “periguete” que 
significaria “moça ou mulher que, não tendo namorado, 
demonstra interesse por qualquer um”, enquanto “tuitar” é 
definido como “postar ou acompanhar algo postado no Twitter”. 
Termos como bullying, blog e deletar também estão entre os 
verbetes integrados. 
Segundo Valéria Zelik, responsável pela edição do manual, “O 
uso é o que habilita uma palavra a entrar para o dicionário. A 
língua tem muitas nuances, e o dicionário é um reflexo disso, 
não o contrário”. 
As palavras são inseridas no dicionário depois de uma longa 
pesquisa nos meios de comunicação de massa e em obras 
literárias e acadêmicas. Quando a palavra ou a expressão é 
encontrada, ela leva em torno de cinco anos de “quarentena”, 
para que seu uso seja estudado. Afinal, quando a expressão é 
apenas uma gíria da moda, não é necessário adicioná-las do 
dicionário. 

Disponível em http://www.sempretops.com/estudo/novo-dicionario-escolar-esta-
mais-descolado/. Acesso em 06/02/2018. 

 

Conforme apontado no texto, para que novas palavras 
incorporem o léxico de um idioma, deve haver, antes, uma 
pesquisa apurada que comprove a pertinência de sua inclusão. 
Sendo assim, a tradução coerente do ponto de vista de Valéria 
Zelik é de que 
a) A língua apresenta, no uso, apenas os termos catalogados no 
dicionário. 
b) O dicionário é a mais fiel orientação para o uso da língua. 
c) O dicionário apresenta todas as possibilidades de uso da 
língua. 
d) Existem diversos tipos de dicionário, cada um correspondente 
a uma nuance da língua. 
e) Os dicionários apresentam uma síntese do que se observa 
com o uso da língua. 
 
 
 
 

http://noticias.uol.com.br/

