
     

 

 

 

 

 

 

 
 
Numa antiga anedota que circulava na hoje falecida República 
Democrática Alemã, um operário alemão consegue um emprego 
na Sibéria; sabendo que toda correspondência será lida pelos 
censores, ele combina com os amigos: “Vamos combinar um 
código: se uma carta estiver escrita em tinta azul, o que ela diz 
é verdade; se estiver escrita em tinta vermelha, tudo é mentira.” 
Um mês depois, os amigos recebem uma carta escrita em 
tinta azul: “Tudo aqui é maravilhoso: as lojas vivem cheias, a 
comida é abundante, os apartamentos são grandes e bem 
aquecidos, os cinemas exibem filmes do Ocidente, há muitas 
garotas, sempre prontas para um programa – o único senão é 
que não se consegue encontrar tinta vermelha.” Neste caso, a 
estrutura é mais refinada do que indicam as aparências: apesar 
de não ter como usar o código combinado para indicar que tudo 
o que está dito é mentira, mesmo assim ele consegue passar a 
mensagem. Como? Pela introdução da referência ao código, 
como um de seus elementos, na própria mensagem codificada. 
 

01.A “introdução da referência ao código, como um de seus 

elementos, na própria mensagem codificada” constitui um 
exemplo de função: 
a)Fática     c)Hiperbólica               e)Referencial 
b)Poética   d)Metalinguagem 
 

02.Nas alternativas a seguir, estão transcritos versos da obra O 
pequeno livro de hai-kais do Menino Maluquinho, de Ziraldo. 

Assinale a alternativa em que se encontra a figura de linguagem 
denominada hipérbole. 
a) A vida é assim: / a menina dos meus olhos / não olha pra mim! 
b) Modéstia à parte, / a bagunça que eu faço / tem nome de arte. 
c) Que não seja duro / ter um belo passado / no meu futuro. 
d) Não sou profundo. / O que quero é, apenas, / abraçar o 
mundo. 
e) No céu e no mar, / gaivotas brincam como eu / queria brincar! 
 
03.De todos os percentuais divulgados, meu favoritíssimo 

aborda extraterrestres: 78,25% das civilizações alienígenas que 
nos visitam vêm de fora da Via Láctea. Depois dessa precisão 
alienígena, eu, que vivia fora de órbita, ando agora 78,25% mais 
à Terra. Com tanta gente estranha por aqui, acredito que a 
confusão estatística é coisa de ET. Ou do diabo. Tenho 66,6% 
de certeza. Os recursos de estilo empregados nesse fragmento 
indicam a intenção do autor de  
a) demonstrar indiferença a critérios percentuais.  
b) criticar a vagueza de informações numéricas. 
c) questionar as probabilidades científicas.  
d) ironizar a precisão de dados estatísticos. 

 

04.Alguns aspectos linguísticos, nessa campanha institucional, 

têm papel essencial para a constituição da função apelativa, e, 
por isso, o uso:  
a) de todos os adjetivos que compõem a face do homem 
evidencia as qualidades que não podem faltar naquele que zela 
regularmente por seu bem-estar. 
b) do pronome de tratamento “você” direciona o discurso para 
o perfil do colocutor, que é criticado pela campanha. 
c) da forma verbal no imperativo “Seja” é um recurso utilizado, 
dentre outros, para persuadir o interlocutor, convencendo-o da 
necessidade de cuidar da saúde. 
d) do substantivo “tipo”, repetido na segunda frase escrita com 
letras maiúsculas, visa reforçar a principal informação dessa 
publicidade. 
e) da oração adjetiva “que cuida da saúde” restringe a 
mensagem que veicula ao próprio locutor do texto. 
 

05.Na imagem acima, prevalece a função: 

a) conativa 
b) emotiva 
c) referencial 
d) fática 
e) metalinguística 
 
06. Qual a tipologia textual do trecho apresentado abaixo?  
Dona Julieta chamou os filhos mais novos para uma conversa 
séria. Era uma manhã de domingo, o dia estava claro e 
ensolarado. Pediu a eles que compreendessem a situação do 
pai, que não tinha no momento condição de colocá-los em uma 
escola melhor. 
a) dissertação subjetiva  
b) descrição  
c) narração com alguns traços descritivos  
d) dissertação objetiva com alguns traços descritivos  
e) narração com alguns traços dissertativos 
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07. O uso do termo “Paradoxos”, no título da tira, explica-se pelo 

fato de que: 
a) o projeto de parar de fumar requereu pouco esforço do 
personagem. 
b) o número de vezes que o personagem tentou parar de fumar 
é exagerado. 
c) o personagem procura atenuar sua fraqueza diante do vício 
do fumo. 
d) o ato de fumar é descrito pelo personagem como nocivo à 
saúde. 
e) a obsessão em parar de fumar leva o personagem a fumar 
mais. 
 
08. Marque o texto com características narrativas.  

a) O ideal é que todos colaborem. Caso contrário, o Brasil 
continuará sem rumo.  
b) Rodrigo e Juliana estavam na sala, quando ocorreu a 
explosão.  
c) Ela tem olhos azuis e cabelos louros. Não parece brasileira.  
d) Minha casa tem dois andares. Os quartos ficam na parte de 
cima.  
e) A inteligência humana deve ser usada para o bem. 
 
09.Assinale o trecho com características dissertativas.  

a) Era um homem alto, escuro, vestindo paletó cinza-claro.  
b) Encontrei os dois amigos numa pracinha perto daqui.  
c) Os ajudantes levaram a mesa para o palco.  
d) Nossa rua sempre foi escura, com muitas árvores nas duas 
calçadas.  
e) É importante manter o equilíbrio, pois só assim conseguimos 
resolver os problemas. 
 
Cidade grande Que beleza, Montes Claros.  
Como cresceu Montes Claros.  
Quanta indústria em Montes Claros.  
Montes Claros cresceu tanto, ficou urbe tão notória,  
prima-rica do Rio de Janeiro, que já tem cinco favelas por 
enquanto,  
e mais promete. (Carlos Drummond de Andrade)  
 
10. Entre os recursos expressivos empregados no texto, 

destaca-se a  
a) metalinguagem, que consiste em fazer a linguagem referir-se 
à própria linguagem.  
b) intertextualidade, na qual o texto retoma e reelabora outros 
textos.  
c) ironia, que consiste em se dizer o contrário do que se pensa, 
com intenção crítica.  
d) denotação, caracterizada pelo uso das palavras em seu 
sentido próprio e objetivo.  
e) prosopopeia, que consiste em personificar coisas inanimadas, 
atribuindo-lhes vida. 

 
“A novidade veio dar à praia  
na qualidade rara de sereia  
metade um busto de uma deusa maia  
metade um grande rabo de baleia  
a novidade era o máximo do paradoxo estendido na areia  
alguns a desejar seus beijos de deusa  
outros a desejar seu rabo pra ceia  
oh, mundo tão desigual tudo tão desigual  
de um lado este carnaval  
do outro a fome total” 

(Gilberto Gil – A Novidade)  

 
11.Gilberto Gil em seu poema usa um procedimento de 

construção textual que consiste em agrupar ideias de sentidos 
contrários ou contraditórios numa mesma unidade de 
significação. A figura de linguagem acima caracterizada é:  
a) Metonímia.    c) Hipérbole.    e) Metáfora. 
b) Paradoxo.     d) Sinestesia.  
 

 
12.A charge, publicada no jornal O Dia (PI) em 1 de abril de 

2015, produz humor apoiada numa figura de linguagem 
expressa graficamente, figura essa denominada:  
a) metáfora;      c) hipérbole;    e) catacrese 
b) metonímia;   d) pleonasmo; 
 

Observe o trecho da música Refrão de um bolero da banda 
Engenheiros do Hawaii 

“Eu que falei nem pensar 
Agora me arrependo roendo as unhas 
Frágeis testemunhas 
De um crime sem perdão 
Mas eu falei sem pensar 
Coração na mão como o refrão de um bolero 
Eu fui sincero” 

 

13. No penúltimo verso, pode-se notar a presença da figura de 

linguagem: 

a) Metáfora          c) símile                  e) Catacrese  

b) Metonímia       d) Sinestesia 

 

14. No trecho: "...dão um jeito de mudar o mínimo para continuar 

mandando o máximo", a figura de linguagem presente é 
chamada: 

a) Antítese     c) Catacrese    e) Metáfora 

b) Hipérbole   d) Paradoxo 

 
A diva 

Vamos ao teatro, Maria José? 
Quem me dera, 
desmanchei em rosca quinze kilos de farinha, 
tou podre. Outro dia a gente vamos. 
Falou meio triste, culpada, 
e um pouco alegre por recusar com orgulho. 
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TEATRO! Disse no espelho. 
TEATRO! Mais alto, desgrenhada. 
TEATRO! E os cacos voaram 
sem nenhum aplauso. 
Perfeita. 

PRADO, A. Oráculos de maio. São Paulo: Siciliano, 1999. 

 
15. Os diferentes gêneros textuais desempenham funções 

sociais diversas, reconhecidas pelo leitor com base em suas 
características específicas, bem como na situação comunicativa 
em que ele é produzido. Assim, o texto A diva 
a) narra um fato real vivido por Maria José. 
b) surpreende o leitor pelo seu efeito poético. 
c) relata uma experiência teatral profissional. 
d) descreve uma ação típica de uma mulher sonhadora. 
e) defende um ponto de vista relativo ao exercício teatral. 
 
16. Sobre as características dos gêneros textuais, é 

INCORRETO afirmar que: 
a) Os gêneros textuais desempenham funções sociais diversas, 
reconhecidas pelo leitor com base em suas características 
específicas, bem como na situação comunicativa em que ele é 
produzido. 
b) Os gêneros textuais são estruturas relativamente 
padronizadas que variam de acordo com as várias situações 
comunicativas. 
c) Os gêneros textuais são estruturas bem definidas, limitadas, 
e podem apresentar-se sob a forma de cinco diferentes tipos de 
texto. 
d) Os gêneros textuais podem ser representados na linguagem 
verbal e não verbal, em anúncios publicitários, charges, tirinhas 
e também em reportagens, notícias, e-mails, etc. 
e) Os gêneros textuais, por adequarem-se às necessidades 
linguísticas dos falantes de acordo com as mudanças históricas 
e sociais, são incontáveis, diferentemente do que acontece com 
os tipos textuais. 
 
 MOSTRE QUE SUA MEMÓRIA É MELHOR DO QUE A DE 
COMPUTADOR E GUARDE ESTA CONDIÇÃO: 12X SEM 
JUROS. 

Revista Época. N° 424, 03 jul. 2006. 

 
17. Ao circularem socialmente, os textos realizam-se como 

práticas de linguagem, assumindo funções específicas, formais 
e de conteúdo. Considerando o contexto em que circula o texto 
publicitário, seu objetivo básico é 
a) definir regras de comportamento social pautadas no combate 

ao consumismo exagerado. 
b) influenciar o comportamento do leitor, por meio de apelos que 

visam à adesão ao consumo. 
c) defender a importância do conhecimento de informática pela 

população de baixo poder aquisitivo. 
d) facilitar o uso de equipamentos de informática pelas classes 

sociais economicamente desfavorecidas. 
e) questionar o fato de o homem ser mais inteligente que a 

máquina, mesmo a mais moderna. 
 
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, 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 Cláudia. Nº 7, ano 48, jul. 2009. 

18. O reconhecimento dos diferentes gêneros textuais, seu 

contexto de uso, sua função específica, seu objetivo 
comunicativo e seu formato mais comum relacionam-se com os 
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. 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
  
 
 
 
 
 


