
SIMULADO 1 – Fonologia e Fonética 
 
 

INSTRUÇÃO: A questão seguinte refere-se à musica abaixo: 
 
Assum preto 
 

Tudo em vorta é só beleza 
Sol de abril e a mata em frô 
Mas assum preto, cego dos óio 
Num vendo a luz, ai, canta de dor 
 
Tarvez por ignorança 
Ou mardade das pió 
Furaro os óio do assum preto 
Pra ele assim, ai, cantá mio 
 
Assum preto veve sorto 
Mas num pode avuá 
Mil veiz a sina de uma gaiola 
Desde que o céu, ai, pudesse oiá 
 

GONZAGA, L.; TEIXEIRA, H. Disponível em: www.luizgonzaga.mus.br. Acesso em: 30 jul. 2012 (fragmento). 

 
 
 
1. (ENEM) As marcas da variedade regional registradas pelos compositores de Assum preto resultam da aplicação de 
um conjunto de princípios ou regras gerais que alteram a pronúncia, a morfologia, a sintaxe ou o léxico. No texto,  é 
resultado de uma mesma regra a  

 
(A) pronúncia das palavras “vorta” e “veve”.    
(B) pronúncia das palavras “tarvez” e “sorto”.    
(C) flexão verbal encontrada em “furaro” e “cantá”.    
(D) redundância nas expressões “cego dos óio” e “mata em frô”.    
(E) pronúncia das palavras “ignorança” e “avuá”    
 
 
 
2. (IMED) Sobre a palavra QUANTIDADE, afirma-se que:  

(A) Tem o mesmo número de letras e de fonemas.  
(B) Tem um dígrafo vocálico.  
(C) Possui um encontro consonantal.  
(D) Possui dois dígrafos.  
(E) Tem oito fonemas. 
 

 
 
3. (UFRGS) Considere o seguinte trecho, que retrata um fenômeno que diferencia o português brasileiro do europeu. 
Pronunciamos todas as vogais que precedem a vogal tônica, como em telefone, enquanto os portugueses 
passaram a apagá-las, dizendo tulfón. 
 
Assinale a alternativa que apresenta um exemplo do mesmo fenômeno. 
(A) falavam / falvam 
(B) portuguesa / purtuguesa 
(C) brasileiro / brasilero 
(D) nasceu / naisceu 
(E) diferenciadores / difrenciadores 
 
 
 



4. (UFRGS) O autor do texto faz referência a uma oposição entre dois níveis de análise de uma língua: o fonético e o 
gramatical. 
 
Verifique a que nível se referem as características do português falado em Portugal a seguir descritas, identificando-as 
com o número 1 (fonético) ou com o número 2 (gramatical). 

 
(    ) Construções com infinitivo, como estou a fazer, em lugar de formas com gerúndio, como estou fazendo. 
(    ) Emprego frequente da vogal tônica com timbre aberto em palavras como académico e antónimo. 
(    ) Uso frequente de consoante com som de k no final da sílaba, como em contacto e facto. 
(    ) Certos empregos do pretérito imperfeito para designar futuro do pretérito, como em Eu gostava de ir até lá por Eu 
gostaria de ir até lá. 
 
 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é 
 
(A) 2 – 1 – 1 – 2. 
(B) 2 – 1 – 2 – 1. 
(C) 1 – 2 – 1 – 2. 
(D) 1 – 1 – 2 – 2. 
(E) 1 – 2 – 2 – 1. 
 
 
 
5. (FFFCMPA) Considere as seguintes afirmações acerca da relação entre letras e fonemas em palavras do texto.  
  
I    –   Os segmentos sublinhados em componente, acrescentariam e conhecedor representam um só fonema. 
 
II   –   As letras sublinhadas em ciência, sociocultural e adolescentes representam o mesmo fonema.  
 
III  –   As palavras holística, essencialmente e conquistas têm, cada uma delas, mais letras que fonemas.  
 
Quais estão corretas?  
(A) Apenas I.  
(B) Apenas II.  
(C) Apenas III.  
(D) Apenas I e III.  
(E) I, II e III.  
 
 
 
6. (UFRGS) Considerando que na edição brasileira do texto de Fernando Pessoa foi mantida a ortografia vigente em 
Portugal, assinale a alternativa em que as três palavras apresentadas evidenciem diferenças entre a ortografia 
portuguesa e a brasileira. 
 
(A) adoptar  – optar – acto  
(B) adoptar – acção – fenómenos  
(C) intelectuais – outrem – actual  
(D) Cessa – fenômeno – aspecto  
(E) aspecto – divergências – admitisse  
 
 
 
7.  (ULBRA) Sobre os vocábulos “abaixo” (1) e “imprensa” (2), marque a resposta correta. 
 
(A) (1) possui 6 letras e 8 fonemas; (2) possui 8 letras e 4 fonemas. 
(B) (1) possui 5 letras e 6 fonemas; (2) possui 9 letras e 8 fonemas. 
(C) (1) possui 6 letras e 6 fonemas; (2) possui 8 letras e 9 fonemas. 
(D) (1) possui 6 letras e 5 fonemas; (2) possui 8 letras e 7 fonemas. 
(E) (1) possui 6 letras e 6 fonemas; (2) possui 8 letras e 6 fonemas. 
 



INSTRUÇÃO: A questão seguinte refere-se ao texto abaixo: 

 
Qual o jeito correto de pronunciar Roraima? 

 
Por Marina Bessa 

 
“Roráima” ou “Rorâima”, como você preferir. É que, segundo os linguistas, as regras fônicas de uma palavra são 

regidas pela língua falada. Portanto, não há certo ou errado. Há apenas a maneira como as pessoas falam. 
O que se observa na língua portuguesa falada no Brasil é que sílabas tônicas que vêm antes de consoantes 

nasalizadas (como “m” ou “n”) também se nasalizam (aperte o seu nariz e repita a palavra cama. Sentiu os ossinhos 
vibrarem? É a tal nasalização). Por isso, a gente diz “cãma” – o “ca” é a sílaba tônica e o “m” é nasalizado. Se a sílaba 
que vier antes dessa mesma consoante não for uma sílaba tônica, a pronúncia passa a ser opcional: você escolhe – 
“bánana” ou “bãnana”.  

No caso de Roraima, a sílaba problemática (“ra”) é tônica e vem antes do “m”. Mas aí entra em cena o “i”, que 
acaba com qualquer regra. A mesma coisa acontece com o nome próprio Jaime: tem gente que nasaliza, tem gente que 
não. Então, fique tranquilo: se você sempre falou “Rorâima”, siga em frente – ninguém pode corrigi-lo por isso. No 
máximo, você vai pagar de turista se resolver dar umas voltas por lá – os moradores do estado, não adianta, são 
unânimes em falar “Roráima”. 
 

Disponível em: <super.abril.com.br/cultura/qual-jeito-corretopronunciar-roraima-447648.shtml>. 

 
8. (PUCPR)  Indique a alternativa FALSA em relação ao texto.  
(A) As palavras andaime e Elaine são exemplos que comprovam que a presença do “i” acaba com a regra para explicar 
o fenômeno, conforme mencionado no segundo parágrafo.    
(B) Nas entrelinhas, o texto mostra que a variação na pronúncia dos sons que compõem as palavras do vocabulário é 
um fenômeno próprio das línguas.    
(C) O título do texto induz o leitor a esperar uma resposta que exclua uma das possibilidades de pronúncia, mas essa 
expectativa acaba sendo contrariada.    
(D) A pronúncia da primeira sílaba da palavra camareira pode ou não ser nasalizada, pelo mesmo motivo que justifica o 
fato com a palavra banana.    
(E) Pela regra apresentada no segundo parágrafo, pode-se deduzir que as palavras Ana, pano e cano são sempre 
pronunciadas com a primeira vogal nasalizada.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    GABARITO: 
 

1- B 
2- B 
3- E 
4- A 
5- D 
6- B 
7- E 
8- A 

 

 

 

 

 



SIMULADO 2 – Classificação dos Fonemas Portugueses 
 

INSTRUÇÃO: A questão seguinte refere-se ao texto abaixo: 
 

Velho papel pode estar com os anos contados 

 
 Já imaginou, daqui a algumas décadas, seu neto lhe perguntando o que era papel? Pois é, alguns pesquisadores 
já estão trabalhando para que esse dia chegue logo. 
 A suposta ameaça 7à fibra natural não é o desajeitado e-book, mas o papel eletrônico, uma 'folha' que você 
carregaria dobrada no bolso. 
 Ela seria capaz de mostrar o jornal do dia – com vídeos, fotos e notícias 8atualizadas –, o livro que você estivesse 
lendo ou qualquer informação antes impressa. Tudo ali. 
 Desde os anos 70, está no ar a 5ideia de papel eletrônico, mas as últimas novidades são de duas semanas atrás. 
Cientistas holandeses anunciaram que estão perto de criar uma tela com 'quase todas' as propriedades do papel: 3leveza, 
flexibilidade, 4clareza, etc. 
 A novidade que deixa o invento um pouco mais palpável está nos transistores. No papel do futuro, eles não serão 
de 7silício, mas de plástico – que é maleável e barato. 
 Os holandeses dizem já ter um protótipo que mostra imagens em movimento em uma tela de duas polegadas, ainda 
que de qualidade 1'meia-boca'. 
 2Mas não vá celebrando o fim do desmatamento e do peso na mochila. A expectativa é que um papel eletrônico 
mais ou menos convincente apareça só daqui a cinco anos. 

 
Folha de S. Paulo, 17 dez. 2001. Folhateen, p. 10.  

 
 
1. (IFCE)  As palavras “ideia” (ref. 5), “meia” (ref. 1) e “silício” (ref. 6) estão corretamente divididas em sílabas na opção  
(A) mei-a / i-de-ia / si-lí-cio     
(B) mei-a / i-dei-a / si-lí-cio    
(C) me-ia / i-de-ia / si-lí-cio     
(D) mei-a / i-de-ia / si-lí-ci-o    
(E) me-ia / i-dei-a / si-lí-ci-o    
 
 
 
2. (UFSM) Identifique a alternativa que não apresenta todas as palavras separadas corretamente: 

(A) de-se-nho, po-vo-ou, fan-ta-si-a, mi-lhões 
(B) di-á-rio, a-dul-tos, can-tos, pla-ne-ta 
(C) per-so-na-gens, po-lí-cia, ma-gia, mu-ni-ci-ou 
(D) con-se-guir, di-nhei-ro, en-con-trei, ar-gu-men-tou 
(E) pais, li-ga-ção, a-pre-sen-ta-do, au-tên-ti-co 
 
 
 
3. (FEI) Assinalar a alternativa em que todas as palavras NÃO TÊM suas sílabas separadas corretamente: 
(A) am-bí-guo; rit-mo; psi-co-se; pers-pi-caz 
(B) abs-tra-ir; bi-sa-nu-al; in-te-lec-ção; quart-zo 
(C) ob-sé-quio; hep-tas-sí-la-bo; dif-te-ri-a; oc-ci-pi-tal 
(D) vo-lu-ptu-o-so; psi-co-lo-gia; e-xce-der; be-ni-gno 
(E) ab-so-lu-to; sub-ju-gar; eu-ro-peu; ist-mo 
 
 
 
4. (G1) Indique com a letra V se as afirmativas forem verdadeiras e com F, se forem falsas. Em seguida, assinale a 
alternativa correta. 
(     ) As palavras monossílabas são formadas por quatro ou mais sílabas. 
(     ) O plural da palavra papel é papéis. 
(     ) Os substantivos que no singular são terminados em R, no plural, recebem o acréscimo de ES. 
(     ) A palavra abriu é um substantivo comum formado por duas sílabas. 
(     ) A palavra carrinho é um substantivo comum, formada por quatro sílabas. 
 



(A)  F – V – V – F – F  
(B)  V – V – V – F – V  

     (C) F – V – V – V – F 
(D) F – F – V – F – F  

     (E) V – V – V – F – F  
 
 
 
5. (FEI) Assinale a alternativa em que a palavra apresente um hiato: 
(A) arrogância 
(B) distinguia 
(C) mão 
(D) lazeira 
(E) transportou 
 
 
6. (UFSM) Identifique a alternativa cujas palavras não têm a mesma classificação quanto à tonicidade:  

 
(A) polícia, controvérsia, indícios, diário 
(B) é, já, trás, há 
(C) príncipe, década, dúvida, autêntico 
(D) nova, aponta, anticomunista, colaborou 
(E) até, escritor, informações, manchar 
 
 
7. (FAFEOD – MG) Indique a alternativa que apresenta as duas seqüências que contêm divisão silábica incorreta: 
 
1. pres-cin-dir, pneu-má-ti-co, nu-pci-al, sub-jul-gar 
2. ac-ne, cir-cui-to, sub-scre-ver, ab-di-car 
3. subs-ta-be-le-cer, fu-giu, op-ção, doi-do 
4. oc-ci-pi-tal, pa-ra-í-so, e-gíp-cio, gló-ria 
 
(A) 1 e 2  
(B) 1 e 3 
(C) 2 e 4 
(D) 2 e 3 
 
 
8. (UNIFOR – CE) Identifique a alternativa em que as sílabas de todas as palavras aparecem corretamente separadas: 
(A) alu-mia-va, nub-la-dos, sa-tis-fi-zes-se 
(B) embar-ca-va, pri-me-i-ro, té-dio 
(C) ir-re-sis-tí-vel, e-xis-ti-a, po-en-tes 
(D) en-ca-choei-ra-do, per-fe-ito, so-fri-a 
(E) ima-gi-ná-rios, cla-rea-va, pa-í-ses 

 

 

 
GABARITO: 

 
1- B 
2- C 
3- D 
4- A 
5- B 
6- D 
7- A 
8- C 

 

 



SIMULADO 3 – Acentuação Gráfica 
 

1. (IFSUL) Em que alternativa as palavras seguem a regra de acentuação das oxítonas?  
(A) terá, juízo, ninguém.    
(B) fazê-las, através, será.    
(C) vocês, construída, previsível.     
(D) imperdoáveis, metáfora, você.     
  
 
2. (COL. NAVAL)  Assinale a opção na qual as palavras foram acentuadas pelo mesmo motivo que “aritméticos”, 
“prioritária”, “cálculos” e “Taubaté”, respectivamente.  
(A) rotatória, cólica, vermífugo, Maringá.    
(B) hebdomadário, ausência, andrógino, Itajaí.    
(C) farmacêutico, ípsilon, síndrome, Piauí.    
(D) alaúde, húngaro, déspota, Grajaú.    
(E) anêmona, glúten, nômade, Tribobó.    
  
 
INSTRUÇÃO: A questão seguinte refere-se aos textos abaixo: 
 
TEXTO 1:  
 
Livro 

 
Eu me livro daquele garoto chato 
Com um livro enfiado no meu nariz 
Fingindo achar a história feliz. 
 

Fonte: MARIA, Selma. Isso isso. São Paulo: Peirópolis, 2010. s/p. 

 
 
 

TEXTO 2 
 

 



3. (IFSC)  Considerando a posição da sílaba tônica e as regras de acentuação das palavras, assinale a alternativa 

CORRETA:  
 
a) As palavras “garoto”, “história”, “feliz” e “nariz”, do texto 1, são palavras proparoxítonas, e “livro”, “dicionário”, “terminar” 
e “nunca”, do texto 2, são palavras oxítonas.    
b) As palavras “história”, do texto 1, e “dicionário”, do texto 2, não deveriam estar acentuadas, porque os acentos agudos 
não fazem mais parte do português brasileiro.    
c) A palavra “história”, do texto 1, é uma palavra paroxítona e está corretamente acentuada; e “você”, do texto 2, é uma 
palavra oxítona e deve ser acentuada da mesma forma que “café”, “dendê”.    
d) As palavras “história”, do texto 1, e “dicionário”, do texto 2, foram acentuadas corretamente, mas possuem regras de 
acentuação diferentes, porque a primeira é considerada paroxítona e, a segunda, proparoxítona.    
e) As palavras “nariz” e “feliz”, do texto 1, deveriam estar acentuadas assim como as palavras “terminar”, “ler”, “grosso” 
e “nunca”, do texto 2, que deveriam receber acento circunflexo.    
  
 
 
INSTRUÇÃO: A questão seguinte refere-se à história em quadrinhos abaixo: 

 

 
 
 
4. (IFSC)  Com relação à acentuação gráfica das palavras no texto, é CORRETO afirmar:  

 
(A) A palavra por (quinto quadrinho) deveria ter recebido acento diferencial por se tratar de uma forma verbal.    
(B) A palavra parabéns (terceiro quadrinho) recebe um acento diferencial porque está no plural.    
(C) A palavra ótima (terceiro quadrinho) recebe acento por ser proparoxítona.    
(D) A palavra me (primeiro quadrinho) deveria ter recebido acento, por ser monossílabo tônico terminado em e.    
(E) O acento na palavra é (terceiro quadrinho) pode ser classificado como diferencial, porque não há regra que 
justifique seu uso.    
  
 
 
5. (EPCAR)  Pode-se afirmar que um recorrente problema encontrado no texto, no que se refere ao uso da língua padrão, 
está relacionado à acentuação gráfica. Assinale a alternativa em que esse fato NÃO ocorre.  

 
(A) “...as pessoas tem mais possibilidades de delinquir...”    
(B) “Pretendia comprar um pouco de farinha para fazer um virado.”    
(C) “Nas prisões os negros eram os bodes expiatorios.”    
(D) “...os meus pés doiam tanto que eu não podia andar.”    



6. (IFAL) Considere as seguintes palavras acentuadas: ministérios, replicáveis, adaptáveis, máximo, distúrbios, 

convivências. 
Assinale a alternativa que melhor justifica a acentuação gráfica.  
(A) De todas as palavras destacadas, somente “máximo” não se insere na mesma regra de acentuação gráfica.    
(B) Todas as palavras mencionadas seguem o mesmo padrão ou regra de acentuação gráfica.    
(C) Com exceção de “máximo” e “convivência”, que são proparoxítonas, as demais palavras são acentuadas pelo mesmo 
motivo.    
(D) Três regras de acentuação contemplam as palavras supracitadas: a das proparoxítonas, a das paroxítonas 
terminadas em ditongos e as que terminam em hiato, que, no caso em análise, trata-se da palavra “convivência”.    
(E) Todas são proparoxítonas.    
 
 
7. (IFSC)  Considere as palavras abaixo, que aparecem acentuadas no texto, e assinale a única alternativa na qual a 
acentuação da palavra está corretamente justificada.  
(A) “ninguém”: paroxítona terminada em em.    
(B) “detê-lo”: oxítona terminada em o.    
(C) “máquina”: acento diferencial.    
(D) “saía”: paroxítona terminada em ditongo.    
(E) “lá”: monossílaba tônica terminada em a.    
 
 
8. (FGV) Assinale a alternativa correta quanto à acentuação e à grafia de palavras. 
 
(A) Temas comuns, como a construção social do mercado, permitem entrevêr as possibilidades de uma saudável relação 
entre Sociologia e Economia, que não pode se paralizar em virtude de algumas diferenças. 
(B) Em um de seus estudos mais célebres, Mark Granovetter vêm demonstrar que as pessoas se ligam às outras por 
laços fortes e laços fracos. Por isso, é imprecindível que as pessoas consigam entender essas ligações. 
(C) Alguns temas revigoraram o debate entre a Sociologia e a Economia, sendo responsáveis por compôr um novo 
cenário. O diálogo deve basear-se nos pontos positivos e comuns e não nas excessões. 
(D) A falta de dialogo entre Sociologia e Economia perdurou pôr quase três séculos, mas é um quadro que parece estar 
mudando, sobretudo em função de fragrantes pontos em comum entre as disciplinas. 
(E) Em meados dos anos 1970, parece que uma leve brisa intervém na falta de comunicação entre sociólogos e 
economistas, que não mais hesitam em pôr em discussão assuntos inerentes às duas disciplinas. 

 

 
GABARITO: 

 

1- B 
2- E 
3- C 
4- C 
5- B 
6- A 
7- E 
8- E 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



SIMULADO 4 – Morfologia: Substantivo, Adjetivo e Advérbio  
 
 

1. (ULBRA) A partir da leitura do trecho abaixo, observe as afirmações que seguem e assinale a alternativa correta quanto 
à morfologia.  
 
Por cinco centavos entregava versos de memória, por sete melhorava a qualidade dos sonhos, por nove escrevia 
cartas de namorados, por doze inventava insultos para inimigos irreconciliáveis. 
 
 
I – O termo “por” é uma conjunção.  
 
II – “versos” é um substantivo.  
 
III – “escrevia cartas” é uma locução verbal.  
 
IV – “de” é uma preposição.  
 
V – “irreconciliáveis” é um adjetivo.  
 
 
Estão corretas:  
 
(A) I e IV.  
(B) II e IV.  
(C) III e V.  
(D) II, IV e V.  
(E) I, II, III, IV e V. 
 
 
 
2. (IFSC)  Considere os versos a seguir, extraídos do livro Isso isso (2010), de Selma Maria, e assinale a alternativa 
CORRETA:  
 
(A) Em “Nós se desamarram e tropeçam os passos dos meninos./ Nós se desfazem quando nós inventamos caminhos”, 
a palavra sublinhada exerce função de pronome.    
(B) Em “Um gato acha seu canto dentro da casa./ O passarinho solta seu canto lá na mata”, as palavras sublinhadas 
exercem função de substantivo e significam o ato de cantar.    
(C) Em “Embrulhar um amigo é não dizer a verdade./ Embrulhar um presente é alimentar amizade”, as palavras 
sublinhadas exercem função de advérbio.    
(D) Em “Galo canta na cabeça do menino quando ele cai./ Galo canta no galinheiro quando a noite vai”, as palavras 
sublinhadas estão empregadas no sentido conotativo.    
(E) Em “Manga da roupa pode desmanchar./ Manga na roupa pode manchar”, a primeira palavra sublinhada exerce 
função de adjetivo e a segunda, de verbo.    
 

 
 
INSTRUÇÃO: A questão seguinte refere-se ao texto abaixo: 
  
A próxima questão toma por base uma passagem de um romance de Autran Dourado (1926- 2012). 
 

A gente Honório Cota 
 
 Quando o coronel João Capistrano Honório Cota mandou erguer o sobrado, tinha pouco mais de trinta anos. Mas 
já era homem sério de velho, reservado, cumpridor. Cuidava muito dos trajes, da sua aparência medida. O jaquetão de 
casimira inglesa, o colete de linho atravessado pela grossa corrente de ouro do relógio; a calça é que era como a de 
todos na cidade — de brim, a não ser em certas ocasiões (batizado, morte, casamento — então era parelho mesmo, por 
igual), mas sempre muito bem passada, o vinco perfeito. Dava gosto ver: 



 O passo vagaroso de quem não tem pressa — o mundo podia esperar por ele, o peito magro estufado, os gestos 
lentos, a voz pausada e grave, descia a rua da Igreja cumprimentando cerimoniosamente, nobremente, os que por ele 
passavam ou os que chegavam na janela muitas vezes só para vê-lo passar. 
 Desde longe a gente adivinhava ele vindo: alto, magro, descarnado, como uma ave pernalta de grande porte. Sendo 
assim tão descomunal, podia ser desajeitado: não era, dava sempre a impressão de uma grande e ponderada figura. 
Não jogava as pernas para os lados nem as trazia abertas, esticava-as feito medisse os passos, quebrando os joelhos 
em reto. 
 Quando montado, indo para a sua Fazenda da Pedra Menina, no cavalo branco ajaezado de couro trabalhado e 
prata, aí então sim era a grande, imponente figura, que enchia as vistas. Parecia um daqueles cavaleiros antigos, fugidos 
do Amadis de Gaula ou do Palmeirim, quando iam para a guerra armados cavaleiros. 
 

Ópera dos mortos, 1970.  

 
3. (UNESP)  Analisando o último período do terceiro parágrafo, verifica-se que a palavra “feito” é empregada como  

 
(A) advérbio.    
(B) verbo.    
(C) substantivo.    
(D) adjetivo.    
(E) conjunção.    
  
 
 
INSTRUÇÃO: A questão seguinte refere-se ao texto abaixo: 
 
A questão a seguir abordam um texto de um site especializado em esportes com instruções de treinamento para a corrida 
olímpica dos 1 500 metros. 
 

Corrida – Prova 1500 metros rasos 

 A prova dos 1 500 metros rasos, juntamente com a da milha (1 609 metros), característica dos países anglo-
saxônicos, é considerada prova tática por excelência, sendo muito importante o conhecimento do ritmo e da fórmula a 
ser utilizada para vencer a prova. Os especialistas nessas distâncias são considerados completos homens de luta que, 
após um penoso esforço para resistir ao ataque dos adversários, recorrem a todas as suas energias restantes a fim de 
manter a posição de destaque conseguida durante a corrida, sem ceder ao constante assédio dos seus perseguidores. 
 [...] Para correr essa distância em um tempo aceitável, deve-se gastar o menor tempo possível no primeiro quarto 
da prova, devendo-se para tanto sair na frente dos adversários, sendo essencial o completo domínio das pernas, para 
em seguida normalizar o ritmo da corrida. No segundo quarto, deve-se diminuir o ritmo, a fim de trabalhar forte no restante 
da prova, sempre procurando dosar as energias, para não correr o risco de ser surpreendido por um adversário e ficar 
sem condições para a luta final. 
 Deve ser tomado cuidado para não se deixar enganar por algum adversário de condição inferior, que normalmente 
finge possuir energias que realmente não tem, com o intuito de minar o bom corredor, para que o companheiro da mesma 
equipe possa tirar proveito da situação e vencer a prova. Assim sendo, o corredor experiente saberá manter regularmente 
as suas passadas, sem deixar-se levar por esse tipo de artimanha. Conhecendo o estado de suas condições pessoais, 
o corredor saberá se é capaz de um sprint nos 200 metros finais, que é a distância ideal para quebrar a resistência de 
um adversário pouco experiente. 
 O corredor que possui resistência e velocidade pode conduzir a corrida segundo a sua conveniência, impondo os 
seus próprios meios de ação. Finalmente, ao ultrapassar um adversário, deve-se fazê-lo decidida e folgadamente, 
procurando sempre impressioná-lo com sua ação enérgica. Também deve-se procurar manter sempre uma boa 
descontração muscular durante o desenvolvimento da corrida, nunca levar a cabeça para trás e encurtar as passadas 
para finalizar a prova. 
 

http://treino-de-corrida.f1cf.com.br  
 
4. (UNESP)  Observando as seguintes passagens do texto apresentado, marque a alternativa em que as duas palavras 

em negrito são utilizadas como advérbios:  
(A) “não correr o risco de ser surpreendido”.    
(B) “finge possuir energias que realmente não tem”.    
(C) “deve-se fazê-lo decidida e folgadamente”.    
(D) “nunca levar a cabeça para trás”.    
(E) “forte no restante da prova, sempre procurando dosar”.    

 



INSTRUÇÃO: A questão seguinte refere-se ao texto abaixo: 
 

01. 

02. 

03. 

04. 

05. 

06. 

07. 

08. 

09. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

 

       Quando a economia política clássica nasceu, no Reino Unido e na França, ao final do século XVIII e 

início do século XIX, a questão da distribuição da renda já se encontrava no centro de todas as análises. 

Estava claro que transformações radicais entraram em curso, propelidas pelo crescimento demográfico 

sustentado – inédito até então – e pelo início do êxodo rural e da Revolução Industrial. Quais seriam as 

consequências sociais dessas mudanças?       

       Para Thomas Malthus, que publicou em 1798 seu Ensaio sobre o princípio da população, não restava 

dúvida: a  superpopulação era uma ameaça. Preocupava-se especialmente com a situação dos franceses 

........ vésperas da Revolução de 1789, quando havia miséria generalizada no campo. Na época, a França 

era de longe o país mais populoso da Europa: por volta de 1700, já contava com mais de 20 milhões de 

habitantes, enquanto o Reino Unido tinha pouco mais de 8 milhões de pessoas. A população francesa se 

expandiu em ritmo crescente ao longo do século XVIII, aproximando-se dos 30 milhões. Tudo leva a crer 

que esse dinamismo demográfico, desconhecido nos séculos anteriores, contribuiu para a estagnação dos 

salários no campo e para o aumento dos rendimentos associados à propriedade da terra, sendo portanto 

um dos fatores que levaram ....... . Revolução Francesa. Para evitar que torvelinho similar vitimasse o 

Reino Unido, Malthus argumentou que toda assistência aos pobres deveria ser suspensa de imediato e a 

taxa de natalidade deveria ser severamente controlada.  

       Já David Ricardo, que publicou em 1817 os seus Princípios de eronomia política e tributação, 

preocupava-se com a evolução do preço da terra. Se o crescimento da população e, consequentemente, 

da produção agrícola se prolongasse, a terra tenderia a se tornar escassa. De acordo com a lei da oferta 

e da procura, o preço do bem escasso – a terra – deveria subir de modo contínuo. No limite, os donos da 

terra receberiam uma parte cada vez mais significativa da renda nacional, e o restante da população, uma 

parte cada vez mais reduzida, destruindo o equilíbrio social. De fato, o valor da terra permaneceu alto por 

algum tempo, mas, ao longo de século XIX, caiu em relação ........ outras formas de riqueza, à medida que 

diminuía o peso da agricultura na renda das nações. Escrevendo nos anos de 1810, Ricardo não poderia 

antever a importância que o progresso tecnológico e o crescimento industrial teriam ao longo das décadas 

seguintes para a evolução da distribuição da renda. 
 

Adaptado de: PIKETTY, T. O Capiúl no Século XXI. Trad. de M. B. de Bolle. Rio de Janeiro. Intrínseca, 2014. p. 11-13. 

 
5. (UFRGS) Geralmente, substantivos denotam seres ou coisas. Às vezes, no entanto, podem denotar ação ou processo. 
Assinale a alternativa que contém um substantivo que, no texto, denota processo.  
(A) economia (I. 01)  
(B) estagnação (I. 12)  
(C) similar (I. 14)  
(D) tornar. (l. 19)  
(E) restante (I. 21) 

 
INSTRUÇÃO: A questão seguinte refere-se ao texto abaixo: 

 
01. 

02. 

03. 

04. 

05. 

06. 

07. 

08. 

09. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

A variação linguística é uma realidade que, embora razoavelmente bem estudada pela sociolinguística, 

pela dialetologia e pela linguística histórica, provoca, em geral, reações sociais muito negativas.  

O senso·comum tem escassa percepção de que a língua é um fenômeno heterogêneo, que alberga 

grande variação e está em mudança contínua. Por isso, costuma folclorizar a variação regional; demoniza a 

variação social e tende a interpretar as mudanças como sinais de deterioração da língua. O senso comum não se 

dá bem com a  variação linguística e chega, muitas vezes, a explosões de ira e a gestos de grande violência 

simbólica diante de fatos de variação.  

Boa parte de uma educação de qualidade  tem a ver precisamente com o ensino de língua – um ensino 

que garanta o domínio das práticas socioculturais de leitura, escrita e fala nos espaços públicos. E esse domínio 

inclui o das variedades linguísticas historicamente identificadas como as mais próprias a essas práticas - isto é, 

as variedades escritas e faladas que devem ser identificadas como constitutivas da chamada norma culta. Isso 

pressupõe, inclusive, uma ampla discussão sobre o próprio conceito de norma culta e suas efetivas características 

no Brasil contemporâneo. 

 Parece claro hoje que o domínio dessas variedades caminha junto com o domínio das respectivas 

práticas socioculturais. Parece claro também, por outro lado, que não se trata apenas de desenvolver uma 

pedagogia que garanta o domínio das práticas socioculturais e das respectivas variedades linguísticas. 

Considerando o grau de rejeição social das variedades ditas populares, parece que o que nos desafia é a 



18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

 

construção de toda uma cultura escolar aberta à crítica da discriminação pela língua e preparada para combatê-

Ia, o que pressupõe uma adequada compreensão da heterogeneidade linguística do país, sua história social e 

suas características atuais. Essa compreensão deve alcançar, em primeiro lugar, os próprios educadores e, em 

seguida, os educandos. , 

Como fazer isso? Como garantir a disseminação dessa cultura na escola e pela escola, considerando que 

a sociedade em que essa escola existe não reconhece sua cara linguística e não só discrimina impunemente pela 

língua, como dá sustento explícito a esse tipo de discriminação? Em suma, como construir uma pedagogia da 

variação linguística? 
 

Adaptado de:  ZILLES, A. M; FARACO, C. A. Apresentação. In: ZILLES, A. M; FARACO, C. A., orgs.,  

Pedagogia da variação linguística: língua, diversidade e ensino. São Paulo: Parábola, 2015. 

 
6. (UFRGS) Considere as seguintes propostas de alteração da ordem de elementos adverbiais do texto. 
 

I  - Deslocamento de ,em geral, (l. 02) para imediatamente antes de razoavelmente (l. 01). 

 

II - Deslocamento de ,muitas vezes, (l. 06) para imediatamente antes de chega (l. 06). 

 

III - Deslocamento de inclusive (l. 12), precedido de vírgula, para imediatamente depois de características 

(l. 13). 

 
Quais propostas estão corretas e preservam o sentido do texto? 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C)  Apenas I e III. 
(D)  Apenas II e III. 
(E)  I, II e III. 
 

 
7. (UCPel) Em “Essa gente é meio maluca...”, a classe gramatical do termo sublinhado é 
(A) numeral. 
(B) advérbio. 
(C) substantivo. 
(D) adjetivo. 
(E) conjunção. 
 

 
8. (ITA – SP)  Durante a Copa do Mundo deste ano, foi veiculada, em programa esportivo de uma emissora de TV, a 
notícia de que um apostador inglês acertou o resultado de uma partida, porque seguiu os prognósticos de seu burro de 
estimação. Um dos comentaristas fez, então, a seguinte observação: "Já vi muito comentarista burro, mas burro 
comentarista é a primeira vez." 
 
Percebe-se que a classe gramatical das palavras se altera em função da ordem que elas assumem na expressão. 
Assinale a alternativa em que isso NÃO ocorre: 
(A) obra grandiosa  
(B) jovem estudante 
(C) brasileiro trabalhador  
(D) velho chinês 
(E) fanático religioso 
 
 

  GABARITO: 
1- D 
2- A 
3- E 
4- C 
5- B 
6- B 
7- B 
8- A 



SIMULADO 5 – Morfologia: Pronome e Artigo 
 

INSTRUÇÃO: A questão seguinte refere-se ao texto abaixo: 

 
“Ninguém é dono da sua felicidade, por isso não entregue a sua alegria, a sua paz, a sua vida nas mãos de ninguém, 
absolutamente ninguém. Somos livres, não pertencemos a ninguém e não podemos querer ser donos dos desejos, da 
vontade ou dos sonhos de quem quer que seja. A razão de ser da sua vida é você mesmo. A sua paz interior deve ser a 
sua meta de vida; quando sentir um vazio na alma, quando acreditar que ainda falta algo, mesmo tendo tudo, remeta o 
seu pensamento para os seus desejos mais íntimos e busque a divindade que existe dentro de si.(...)”  

 
Fonte: Roberto Gaefke.  

(Disponível em: http://www.mensagenscomamor.com/diversas/textos_felicidade.htm  
Acesso em: 27 maio de 2015.)  

 
1. (IFSC)  Com base no texto, assinale a alternativa CORRETA.  
(A) Em “(...) remeta o seu pensamento para os seus desejos mais íntimos (...)”, o vocábulo destacado é um numeral.     
(B) Em “(...) busque a divindade que existe dentro de si (...)”, a palavra em destaque é um pronome possessivo.     
(C) Em “(...) por isso não entregue a sua alegria, a sua paz, a sua vida nas mãos de ninguém (...)”, os termos em destaque 
são objeto indireto do verbo “entregar”.     
(D) Ninguém, tudo e algo são pronomes indefinidos.     
(E) Em “(...) quando acreditar que ainda falta algo (...)”, as palavras destacadas são preposições.    
 
 
INSTRUÇÃO: A questão seguinte refere-se ao texto abaixo: 
 

O BOM HUMOR FAZ BEM PARA SAÚDE 
O bom humor é, antes de tudo, a expressão de que o corpo está bem 

 
Por Fábio Peixoto 

“Procure ver o lado bom das coisas ruins.” Essa frase poderia estar 1em qualquer livro de auto-ajuda ou parecer 
um conselho bobo de um mestre de artes marciais 2saído de algum filme ruim. Mas, segundo os especialistas que 
estudam o humor a sério, trata-se do maior segredo para viver bem. 
(...) 

3O bom humor é, antes de tudo, a expressão de que o corpo está bem. Ele depende de fatores físicos e culturais 
e varia de acordo com a personalidade e a formação de cada um. Mas, mesmo sendo o resultado de uma combinação 
de ingredientes, pode ser ajudado com uma visão otimista do mundo. “Um indivíduo bem-humorado sofre menos porque 
produz mais endorfina, um hormônio que relaxa”, diz o clínico geral Antônio Carlos Lopes, da Universidade Federal de 
São Paulo. Mais do que isso: a endorfina aumenta a tendência de ter bom humor. Ou seja, quanto mais bem-humorado 
você está, maior o seu bem-estar e, consequentemente, mais bem-humorado você fica. 4Eis aqui um círculo virtuoso, 
que Lopes prefere chamar de “feedback positivo”. A endorfina também controla a pressão sanguínea, melhora o sono e 
o desempenho sexual. (Agora você se interessou, né?) 

Mas, mesmo que não houvesse tantos benefícios no bom humor, os efeitos do mau humor sobre o corpo já 
seriam suficientes para justificar uma busca incessante de motivos para ficar feliz. Novamente Lopes explica por quê: “O 
indivíduo mal-humorado fica angustiado, o que provoca a liberação no corpo de hormônios como a adrenalina. Isso causa 
palpitação, arritmia cardíaca, mãos frias, dor de cabeça, dificuldades na digestão e irritabilidade”. A vítima acaba 
maltratando os outros porque não está bem, sente-se culpada e fica com um humor pior ainda. Essa situação pode ser 
desencadeada por pequenas tragédias cotidianas – como um trabalho inacabado ou uma conta para pagar -, que só são 
trágicas porque as encaramos desse modo. 

Evidentemente, nem sempre dá para achar graça em tudo. Há situações em que a tristeza é inevitável – e é bom 
que seja assim. “Você precisa de tristeza e de alegria para ter um convívio social adequado”, diz o psiquiatra Teng Chei 
Tung, do Hospital das Clínicas de São Paulo. 5“A alegria favorece a integração e a tristeza propicia a introspecção e o 
amadurecimento.” Temos de saber lidar com a flutuação entre esses estágios, que é necessária e faz parte da natureza 
humana. 

O humor pode variar da depressão (o extremo da tristeza) até a mania (o máximo da euforia). Esses dois estados 
são manifestações de doenças e devem ser tratados com a ajuda de psiquiatras e remédios que regulam a produção de 
substâncias no cérebro. Uma em cada quatro pessoas tem, durante a vida, pelo menos um caso de depressão que 
mereceria tratamento psiquiátrico. 

6Enquanto as consequências deletérias do mau humor são estudadas há décadas, não faz muito tempo que a 
comunidade científica passou a pesquisar os efeitos benéficos do bom humor. O interesse no assunto surgiu há vinte 
anos, quando o editor norte-americano Norman Cousins publicou o livro Anatomia de uma Doença, contando um 
impressionante caso de cura pelo riso. 7Nos anos 60, ele contraiu uma doença degenerativa que ataca a coluna vertebral, 



chamada espondilite ancilosa, e sua chance de sobreviver era de apenas uma em quinhentas. 
Em vez de ficar no hospital esperando para virar estatística, ele resolveu sair e se hospedar num hotel das 

redondezas, com autorização dos médicos. Sob os atentos olhos de uma enfermeira, com quase todo o corpo paralisado, 
Cousins reunia os amigos para assistir a programas de “pegadinhas” e seriados cômicos na TV. Gradualmente foi se 
recuperando até poder voltar a viver e a trabalhar normalmente. Cousins morreu em 1990, aos 75 anos. Se Cousins saiu 
do hospital em busca do humor, hoje há muitos profissionais de saúde que defendem a entrada das risadas no dia a dia 
dos pacientes internados. 

Uma boa gargalhada é um método ótimo de relaxamento muscular. Isso ocorre porque os músculos não 
envolvidos no riso tendem a se soltar – está aí a explicação para quando as pernas ficam bambas de tanto rir ou para 
quando a bexiga se esvazia inadvertidamente depois daquela piada genial. Quando a risada acaba, o que surge é uma 
calmaria geral. Além disso, se é certo que a tristeza abala o sistema imunológico, sabe-se também que a endorfina, 
liberada durante o riso, melhora a circulação e a eficácia das defesas do organismo. A alegria também aumenta a 
capacidade de resistir à dor, graças também à endorfina. 

Evidências como essa fundamentam o trabalho dos Doutores da Alegria, que já visitaram 170.000 crianças em 
hospitais. As invasões de quartos e UTIs feitas por 25 atores vestidos de “palhaços-médicos” não apenas aceleram a 
recuperação das crianças, mas motivam os médicos e os pais. A psicóloga Morgana Masetti acompanha os Doutores há 
sete anos. “É evidente que o trabalho diminui a medicação para os pacientes”, diz ela. 

O princípio que torna os Doutores da Alegria engraçados tem a ver com a flexibilidade de pensamento defendida 
pelos especialistas em humor – aquela ideia de ver as coisas pelo lado bom. “O clown não segue a lógica à qual estamos 
acostumados”, diz Morgana. “Ele pode passar por um balcão de enfermagem e pedir uma pizza ou multar as macas por 
excesso de velocidade.” Para se tornar um membro dos Doutores da Alegria, o ator passa 8num curioso teste de 
autoconhecimento: reconhece o que há de ridículo em si mesmo e ri disso. “Um clown não tem medo de errar – pelo 
contrário, ele se diverte com isso”, diz Morgana. Nem é preciso mencionar quanto mais de saúde haveria no mundo se 
todos aprendêssemos a fazer o mesmo. 

 
(super.abril.com.br/saúde/bom-humor-faz-bem-saude-441550.shtml - acesso em 11 de abril de 2015, às 11h.)  

 
2. (EPCAR)  Assinale a alternativa em que a preposição de estabelece a mesma relação semântica presente No seguinte 
trecho: “...num curioso teste de autoconhecimento: ...” (ref.8)  

 
(A) “...as pernas bambas de tanto rir.”    
(B) “Você precisa de tristeza e de alegria...”    
(C) “Sob os olhos atentos de uma enfermeira.”    
(D) “...há muitos profissionais de saúde...”    
  
 
INSTRUÇÃO: A questão seguinte refere-se ao texto abaixo: 

 
Apesar do apoio popular, é bastante difícil que ocorram alterações na forma de punir adolescentes infratores no 

médio prazo. Isso porque a maioridade penal em 18 anos (estabelecida pelo artigo 228 da Constituição Federal) é 
considerada um direito fundamental dos adolescentes. Por isso, Ministério Público Federal, Ordem dos Advogados do 
Brasil e especialistas argumentam que o artigo se trata de uma cláusula pétrea, que não pode ser alterada.  

“É uma cláusula imutável. Para alterar a maioridade penal seria necessário fazer uma nova constituição”, diz 
Melina Fachin, professora de Direito Constitucional da UFPR.  

Ainda que Câmara e Senado tenham interpretações diferentes e aprovem uma das Propostas de Emenda à 
Constituição (PECs), alterando o artigo 228 da Carta Magna, a decisão se estenderia ao Supremo Tribunal Federal.  

Outra alternativa seria mudar pontos do ECA [Estatuto da Criança e do Adolescente], prevendo outras formas e 
períodos de punição aos menores de 18 anos. MPF e OAB também já se manifestaram contra a hipótese. “O ECA é uma 
norma infraconstitucional. Então, sua alteração também seria inconstitucional, porque haveria conflito com o que a 
Constituição disciplina”, observa Melina.  

Além do viés constitucional, o doutor em sociologia e coordenador do Núcleo de Estudos de Violência da UFPR, 
Pedro Bodê, defende o ECA e questiona as intenções de alteração na legislação. “Mais uma vez, o jovem é tornado em 
bode expiatório da derrocada dos governos e falência das políticas públicas que eles representam. É transformar a vítima 
em réu”, afirma.  

O deputado Fernando Francischini (PEN) discorda e se apega ao clamor público para justificar a redução. “A 
Constituição é feita para proteger a população. A gente não pode dizer que a Constituição é imutável, se a própria 
população quer mudá-la.”  
 

Fonte: Câmara dos Deputados e Senado Federal.  
(Disponível em: http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/90-apoiam-reducao-da-idade-penal-c8e24o0vlosyiway5n00aryvi/ Acesso 

em: 27 maio de 2015.)  



3. (IFSC)  Ainda em relação ao texto, é CORRETO afirmar:   
 

(A) Na frase “Mais uma vez, o jovem é tornado em bode expiatório(...)”, a expressão em destaque significa que “uma 
pessoa é culpada pela ocorrência de um fato, por ser a responsável por isso”.     
(B) Em “Além do viés constitucional, o doutor em sociologia e coordenador do Núcleo de Estudos de Violência da UFPR, 
Pedro Bodê, defende o ECA (...)”, o termo em destaque pode ser substituído por “além do aspecto constitucional...”     
(C) Em “Mais uma vez, o jovem é tornado em bode expiatório da derrocada dos governos e falência das políticas públicas 
(...)”, o vocábulo destacado significa “apogeu”, ”ápice”.     
(D) Na frase “A Constituição é feita para proteger a população.”, os vocábulos destacados são, respectivamente, 
substantivo e adjetivo.     
(E) Em “A gente não pode dizer que a Constituição é imutável, se a própria população quer mudá-la.”, a palavra grifada 
é um pronome possessivo.    
 
 
 

4. (Col. Naval) Em que opção utilizou-se corretamente o problema relativo?  
(A) Admiro as pessoas as quais os filhos são gentis e educados a qualquer tempo.    
(B) A adolescência é a idade onde as pessoas apresentam conflitos existenciais.    
(C) César é o profissional a quem confiei a educação e o futuro dos meus filhos.    
(D) A prova em cujos os textos nos baseamos foi aplicada há dois anos por esta instituição.    
(E) Não é possível domesticar animais a quem não se ame verdadeiramente.    
 
 
 
INSTRUÇÃO: A questão seguinte refere-se ao texto abaixo: 
 

Uma nova espécie humana? 
 

Um achado arqueológico pode colocar uma nova peça no quadro da evolução do gênero Homo, do qual os 
homens modernos fazem parte. Em um recente estudo publicado no “American Journal of Physical Anthropology”, 
pesquisadores do Centro Nacional de Investigação da Evolução Humana, na Espanha, e do Instituto de 
Paleoantropologia de Pequim, na China, sugerem a existência de um ancestral humano até agora desconhecido. A 
descoberta é resultado da análise de fósseis, que incluem dentes e fragmentos de crânios de quatro indivíduos, 
encontrados em uma caverna na província chinesa de Xujiayao, em 1976. “Depois de estudar e comparar os itens 
achados com mais de cinco mil dentes de outros hominídeos, chegamos à conclusão _______ as características dos 
fósseis em questão não batem com nenhuma espécie que tenha habitado o planeta durante o Pleistoceno superior (de 
126 mil a 11 mil anos atrás)”, disse à ISTOÉ María Martinón-Torres, que liderou a pesquisa.  

Até agora era sabido que, durante esta idade geológica, pelo menos três tipos de humanos primitivos habitavam 
a Terra. Enquanto o Homo sapiens surgia na África, __ cerca de 200 mil anos, os neandertais dominavam a Europa. 
Entre 400 mil e 50 mil anos atrás, na Ásia e atual Rússia, viviam os denisovanos e na Indonésia, de 95 mil a 17 mil anos 
atrás, o Homo floresiensis, ______ descoberta só foi confirmada em 2004. O novo ancestral teria ocupado o atual norte 
da China entre 120 mil e 60 mil anos atrás e poderia ser uma nova espécie ou o resultado do cruzamento entre duas das 
espécies conhecidas. Segundo María, os dentes analisados teriam algumas características parecidas com as dos Homo 
erectus (hominídeo que viveu entre 1,8 milhão e 300 mil anos atrás) e outras semelhantes às dos Neandertais. “Eles 
mostram uma mistura até então inédita”, diz a pesquisadora. “Porém, para afirmar com certeza que se trata de uma nova 
espécie precisamos de mais fósseis”, afirma. Outra possibilidade é que os dentes e fragmentos de crânio encontrados 
sejam de indivíduos denisovanos. Esta espécie foi identificada pela primeira vez em 2010, através de uma análise de 
DNA realizada em dois dentes e uma falange descobertos na caverna de Denisova, na Sibéria. Apesar de terem convivido 
e procriado com o Homo sapiens, pouco se sabe sobre eles, e, especialmente, sobre sua morfologia. “Por isso não 
podemos confirmar nem descartar que os indivíduos de Xujiayao sejam denisovanos”, diz María. “Nossa esperança é 
que mais fósseis sejam descobertos na Ásia”.  

 
(http://www.istoe.com.br/reportagens - Paula Rocha - N° Edição: 2360 | 20. Fev. 15)  

 
5. (IMED)  Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do texto.  
 
(A) de que – há – cuja  
(B) que – a – cuja  
(C) de que – há – cuja a  
(D) que – há – cuja a  
(E) de que – a – cuja a 



INSTRUÇÃO: As duas próximas questões referem-se ao texto abaixo: 
 

A garagem de casa 
 

1Com o portão enguiçado, e num 2convite a 3ladrões de livros, a 4garagem de casa lembra uma biblioteca pública 
permanentemente aberta para a rua. 5Mas não são 6adeptos de literatura 7os indivíduos que ali se abrigam da chuva ou 
do sol a pino de verão. 8Esses desocupados 9matam o tempo jogando porrinha, ou lendo os jornais velhos que mamãe 
amontoa num canto, sentados nos degraus do escadote com que ela alcança as prateleiras altas. 10Já quando fazem o 
obséquio de me liberar o espaço, de tempos em tempos entro para olhar as estantes onde há de tudo um pouco, em boa 
parte remessas de editores estrangeiros que têm apreço pelo meu pai. 11Num reduto de literatura tão sortida, como bem 
sabem os habitués de sebos, fascina a perspectiva de por puro acaso dar com um livro bom. 12Ou by serendipity, como 
dizem os ingleses quando na caça a um tesouro se tem a felicidade de deparar com outro bem, mais precioso ainda. 
Hoje revejo na mesma prateleira velhos conhecidos, algumas dezenas de livros turcos, ou búlgaros ou húngaros, que 
papai é capaz de um dia querer destrinchar. Também continua em evidência o livro do poeta romeno Eminescu, que 
papai ao menos 13tentou ler, como é fácil inferir das folhas cortadas a espátula. Há uma edição em alfabeto árabe das 
Mil e Uma Noites que ele não 14leu, mas cujas ilustrações 15admirou longamente, como denunciam os filetes de cinzas 
na junção das suas páginas coloridas. Hoje tenho experiência para saber quantas vezes meu pai 16leu um mesmo livro, 
posso quase medir quantos minutos ele se 17deteve em cada página. 18E não costumo perder tempo com livros que ele 
nem sequer 19abriu, entre os quais uns poucos eleitos que mamãe 20teve o capricho de empilhar numa ponta de prateleira, 
confiando numa futura redenção. Muitas vezes a vi de manhãzinha compadecida dos livros estatelados no escritório, 
com especial carinho pelos que trazem a foto do autor na capa e que papai despreza: parece disco de cantor de rádio.   

 
(Chico Buarque. O irmão alemão. 1 ed. São Paulo. Companhia das letras. 2014. p. 60-61.  

Texto adaptado com o acréscimo do título.)  
 
 
 

A obra O irmão alemão, último livro de Chico Buarque de Holanda, tem como móvel da narrativa a existência de 
um desconhecido irmão alemão, fruto de uma aventura amorosa que o pai dele, Sérgio Buarque de Holanda, tivera com 
uma alemã, lá pelo final da década de 30 do século passado. Exatamente quando Hitler ascende ao poder na Alemanha. 
Esse fato é real: o jornalista, historiador e sociólogo Sérgio Buarque de Holanda, na época, solteiro, deixou esse filho na 
Alemanha. Na família, no entanto, não se falava no assunto. Chico teve, por acaso, conhecimento dessa aventura do pai 
em uma reunião na casa de Manuel Bandeira, por comentário feito pelo próprio Bandeira. Foi em torno da pretensa busca 
desse pretenso irmão que Chico Buarque desenvolveu sua narrativa ficcional, o seu romance. Sobre a obra, diz Fernando 
de Barros e Silva: “o que o leitor tem em mãos [...] não é um relato histórico. Realidade e ficção estão aqui entranhadas 
numa narrativa que embaralha sem cessar memória biográfica e ficção”.  
 
 
 
6. (UECE)  Atente ao enunciado: “Mas não são adeptos de literatura os indivíduos que ali se abrigam da chuva ou do sol 
a pino de verão”. (ref. 5) 
 
Indique a opção correta em relação ao enunciado.  
(A) No enunciado, o advérbio “ali” aponta para os sintagmas nominais “a garagem de casa” e “uma biblioteca pública”.    
(B) O advérbio “ali”, no enunciado em pauta, retoma somente o sintagma “uma biblioteca pública”.    
(C) O “ali” refere-se a um lugar imaginário ideal, que só existe na mente do enunciador.    
(D) O “ali” é um elemento de coesão no texto em estudo, como o é também o pronome relativo “que”.    
   
 
 
7. (UECE)  Considere a expressão “a garagem de casa” (ref. 4) e o que se diz sobre ela. 

 
I. O emprego do vocábulo casa sem a determinação do artigo definido, como acontece no texto, indica que a casa é da 
pessoa que fala.  
 
II. A introdução do artigo definido antes do substantivo casa – garagem da casa – indicaria não só que o falante não é o 

proprietário da casa, ou pelo menos não a habita, mas também que o referente casa, representado no texto pelo vocábulo 
casa, já aparecera no texto, portanto não seria novo para o leitor.  

 
III. A introdução do artigo indefinido um antes do substantivo casa – garagem de uma casa – indicaria que o referente 
casa, representado pelo vocábulo casa, ainda não aparecera no texto, portanto seria novo para o leitor.  
Está correto o que se diz em  



(A) I e II apenas.     
(B) I, II e III.    
(C) I e III apenas.    
(D) II apenas.    

 
 
INSTRUÇÃO: A questão seguinte refere-se ao texto abaixo: 

 
1Hoje os conhecimentos se estruturam de modo 3fragmentado, 4separado, 5compartimentado nas disciplinas. 

8Essa situação impede uma visão global, uma visão fundamental e uma visão complexa. 13"Complexidade" vem da 
palavra latina complexus, que significa a compreensão dos elementos no seu conjunto. 

As disciplinas costumam excluir tudo o que se encontra fora do 9seu campo de especialização. A literatura, no 
entanto, é uma área que se situa na inclusão de todas as dimensões humanas. Nada do humano 10lhe é estranho, 
6estrangeiro. 

A literatura e o teatro são desenvolvidos como meios de expressão, meios de conhecimento, meios de 
compreensão da 14complexidade humana. Assim, podemos ver o primeiro modo de inclusão da literatura: a inclusão da 
15complexidade humana. E vamos ver ainda outras inclusões: a inclusão da personalidade humana, a inclusão da 
subjetividade humana, e, também, muito importante, a inclusão; do estrangeiro, do marginalizado, do infeliz, de todos 
que ignoramos e desprezamos na vida cotidiana. 

A inclusão da 16complexidade humana é necessária porque recebemos uma visão mutilada do humano. 11Essa 
visão, a de homo sapiens, é uma 17definição do homem pela razão; de homo faber20, do homem como trabalhador; de 
homo economicus21, movido por lucros econômicos. Em resumo, trata-se de uma visão prosaica, mutilada, 12que esquece 
o principal22: a relação do sapiens/demens, da razão com a demência, com a loucura. 

Na literatura, encontra-se a inclusão dos problemas humanos mais terríveis, coisas 18insuportáveis que nela se 
tornam suportáveis. Harold Bloom escreve: 24"Todas as 25grandes obras revelam a universalidade humana através de 
destinos singulares, de situações singulares, de épocas singulares". É essa a razão por que as 19obras-primas 
atravessam 7séculos, sociedades e nações. 

2Agora chegamos à parte mais humana da inclusão: a inclusão do outro para a compreensão humana. A 
compreensão nos torna mais generosos com relação ao outro23, e o criminoso não é unicamente mais visto como 
criminoso, 26como o Raskolnikov de Dostoievsky, como o Padrinho de Copolla. 

A literatura, o teatro e o cinema são os melhores meios de compreensão e de inclusão do outro. Mas a 
compreensão se torna provisória, esquecemo-nos depois da leitura, da peça e do filme. Então essa compreensão é que 
deveria ser introduzida e desenvolvida em nossa vida pessoal e social, porque serviria para melhorar as relações 
humanas, para melhorar a vida social. 
 

Adaptado de: MORIN, Edgar. A inclusão: verdade da literatura. In: RÕSING, Tânia et ai. Edgar Morin: religando fronteiras. Passo Fundo: 
UPF, 2004. p.13-18  

 
8. (UFRGS)  Considere as seguintes afirmações referentes às marcas de pessoa e de tempo no texto. 

 
I.   O emprego de primeira pessoa do plural, em referência exclusiva ao autor, produz um efeito de neutralidade. 
 
II. O emprego do advérbio Hoje (ref. 1) permite inferir que a argumentação proposta não é válida para todo e qualquer 
tempo. 
 
III. O advérbio Agora (ref. 2) sinaliza a progressão dos argumentos apresentados no texto. 
 
Quais estão corretas?  
(A) Apenas I.    
(B) Apenas II.    
(C) Apenas I e II.    
(D) Apenas II e III.    
(E) I, II e III.    
 
 
 

     GABARITO: 
 

1- D 
2- D 

3- B 
4- C 

5- A 
6- D 

7- B 
8- D 

 


