
 

     

[SIM-1] 

 

 

 

 

 

Data: 13/03/18 

 

Prof.: Elder                                
 

Disciplina: Língua Portuguesa (Gramatica)  
 

 

Essas moças tinham o vezo de afirmar o contrário do que 
desejavam. Notei a singularidade quando principiaram a elogiar 

o meu paletó cor de macaco. Examinavam-no sérias, achavam 
o pano e os aviamentos de qualidade superior, o feitio admirável. 
Envaideci-me: nunca havia reparado em tais vantagens. Mas os 
gabos se prolongaram, trouxeram-me desconfiança. Percebi 
afinal que elas zombavam e não me susceptibilizei. Longe disso: 
achei curiosa aquela maneira de falar pelo avesso, diferente das 
grosserias a que me habituara. Em geralme diziam com 
franqueza que a roupa não me assentava no corpo, sobrava nos 
sovacos. 

RAMOS, G. Infância. Rio de Janeiro: Record, 1994. 
 

01. Por meio de recursos linguísticos, os textos mobilizam 
estratégias para introduzir e retomar ideias, promovendo a 
progressão do tema. No fragmento transcrito, um novo aspecto 
do tema é introduzido pela expressão 
a) “a singularidade”.    c) “os gabos”.       e) “Em geral”. 
b) “tais vantagens”.     d) “Longe disso”. 
 

A língua tupi no Brasil 
 

      Há 300 anos, morar na vila de São Paulo de Piratininga 
(peixe seco, em tupi) era quase sinônimo de falar língua de índio. 
Em cada cinco habitantes da cidade, só dois conheciam o 
português. Por isso, em 1698, o governador da província, Artur 
de Sá e Meneses, implorou a Portugal que só mandasse padres 
que soubessem “a língua geral dos índios”, pois “aquela gente 
não se explica em outro idioma”. 
      Derivado do dialeto de São Vicente, o tupi de São Paulo se 
desenvolveu e se espalhou no século XVII, graças ao isolamento 
geográfico da cidade e à atividade pouco cristã dos mamelucos 
paulistas: as bandeiras, expedições ao sertão em busca de 
escravos índios. Muitos bandeirantes nem sequer falavam o 
português ou se expressavam mal. Domingos Jorge Velho, o 
paulista que destruiu o Quilombo dos Palmares em 1694, foi 
descrito pelo bispo de Pernambuco como “um bárbaro que nem 
falar sabe”. Em suas andanças, essa gente batizou lugares 
como Avanhandava (lugar onde o índio corre), 
Pindamonhangaba (lugar de fazer anzol) e Itu (cachoeira). E 
acabou inventando uma nova língua. 
      “Os escravos dos bandeirantes vinham de mais de 100 tribos 
diferentes”, conta o historiador e antropólogo John Monteiro, da 
Universidade Estadual de Campinas. “Isso mudou o tupi 
paulista, que, além da influência do português, ainda recebia 
palavras de outros idiomas.” O resultado da mistura ficou 
conhecido como língua geral do sul, uma espécie de tupi 
facilitado. 
                
02. O texto trata de aspectos sócio-históricos da formação 
linguística nacional. Quanto ao papel do tupi na formação do 
português brasileiro, depreende-se que essa língua indígena 
a) contribuiu efetivamente para o léxico, com nomes relativos 
aos traços característicos dos lugares designados. 
b) originou o português falado em São Paulo no século XVII, em 
cuja base gramatical também está a fala de variadas etnias 
indígenas. 
c) desenvolveu-se sob influência dos trabalhos de catequese 
dos padres portugueses, vindos de Lisboa.  
d) misturou-se aos falares africanos, em razão das interações 
entre portugueses e negros nas investidas contra o Quilombo 
dos Palmares. 

e) expandiu-se paralelamente ao português falado pelo 
colonizador, e juntos originaram a língua dos bandeirantes 
paulistas. 
 

 
 

03. Dia do Músico, do Professor, da Secretária, do Veterinário... 
Muitas são as datas comemoradas ao longo do ano e elas, ao 
darem visibilidade a segmentos específicos da sociedade, 
oportunizam uma reflexão sobre a responsabilidade social 
desses segmentos. Nesse contexto, está inserida a propaganda 
da Associação Brasileira de Imprensa (ABI), em que se 
combinam elementos verbais e não verbais para se abordar a 
estreita relação entre imprensa, cidadania, informação e opinião.  
 

Sobre essa relação, depreende-se do texto da ABI que, 
a) para a imprensa exercer seu papel social, ela deve 
transformar opinião em informação. 
b) para a imprensa democratizar a opinião, ela deve selecionar 
a informação. 
c) para o cidadão expressar sua opinião, ele deve democratizar 
a informação. 
d) para a imprensa gerar informação, ela deve fundamentar-se 
em opinião. 
e) para o cidadão formar sua opinião, ele deve ter acesso à 
informação. 
 

Essa pequena 
 

Meu tempo é curto, o tempo dela sobra 
Meu cabelo é cinza, o dela é cor de abóbora 
Temo que não dure muito a nossa novela, mas 
Eu sou tão feliz com ela 
Meu dia voa e ela não acorda 
Vou até a esquina, ela quer ir para a Flórida 
Acho que nem sei direito o que é que ela fala, mas 
Não canso de contemplá-la 
Feito avarento, conto os meus minutos 
Cada segundo que se esvai 
Cuidando dela, que anda noutro mundo 
Ela que esbanja suas horas ao vento, ai 
Às vezes ela pinta a boca e sai 
Fique à vontade, eu digo, take your time 
Sinto que ainda vou penar com essa pequena, mas 
O blues já valeu a pena 
 

04. O texto Essa pequena registra a expressão subjetiva do 
enunciador, trabalhada em uma linguagem informal, comum na 
música popular. Observa-se, como marca da variedade 
coloquial da linguagem presente no texto, o uso de 
a) palavras emprestadas de língua estrangeira, de uso inusitado 
no português. 
b) expressões populares, que reforçam a proximidade entre o 
autor e o leitor. 
c) palavras polissêmicas, que geram ambiguidade. 
d) formas pronominais em primeira pessoa. 
e) repetições sonoras no final dos versos. 



 

     

[SIM-1] 

Rede social pode prever desempenho profissional, diz 
pesquisa 

 

    Pense duas vezes antes de postar qualquer item em seu perfil 
nas redes sociais. O conselho, repetido à exaustão por 
consultores de carreira por aí, acaba de ganhar 
um status, digamos, mais científico. De acordo com resultados 
da pesquisa, uma rápida análise do perfil nas redes sociais pode 
prever o desempenho profissional do candidato a uma 
oportunidade de emprego. Para chegar a essa conclusão, uma 
equipe de pesquisadores da Northern Illinois University, 
University of Evansville e Auburn University pediu a um professor 
universitário e dois alunos para analisarem perfis de um grupo 
de universitários. 
    Após checar fotos, postagens, número de amigos e interesses 
por 10 minutos, o trio considerou itens como consciência, 
afabilidade, extroversão, estabilidade emocional e receptividade. 
Seis meses depois, as impressões do grupo foram comparadas 
com a análise de desempenho feita pelos chefes dos jovens que 
tiveram seus perfis analisados. Os pesquisadores encontraram 
uma forte correlação entre as características descritas a partir 
dos dados da rede e o comportamento dos universitários no 
ambiente de trabalho. 
 

05. As redes sociais são espaços de comunicação e interação 
on-line que possibilitam o conhecimento de aspectos da 
privacidade de seus usuários. Segundo o texto, no mundo do 
trabalho, esse conhecimento permite 
a) identificar a capacidade física atribuída ao candidato. 
b) certificar a competência profissional do candidato. 
c) controlar o comportamento virtual e real do candidato. 
d) avaliar informações pessoais e comportamentais sobre o 
candidato. 
e) aferir a capacidade intelectual do candidato na resolução de 
problemas. 
 

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 Eilinger, 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. 
 

06. 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 
escassa 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. 
 
 
 
 
 

 

 


