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TEXTO PARA AS QUESTÕES de 1 a 3 

TEXTO I 
O aluno perfeito 
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Ele se chamava Memorioso, pois seus pais julgavam que a memória perfeita 

é essencial para uma boa educação 

Era uma vez um jovem casal que estava muito feliz. Ela estava grávida, e eles esperavam com 
grande ansiedade o filho que iria nascer. 

Transcorridos os nove meses de gravidez, ele nasceu. Ela deu à luz um lindo computador! Que 
felicidade ter um computador como filho! Era o filho que desejavam ter! Por isso eles haviam rezado 
muito durante toda a gravidez, chegando mesmo a fazer promessas. 

O batizado foi uma festança. Deram-lhe o nome de Memorioso, porque julgavam que uma 
memória perfeita é o essencial para uma boa educação. Educação é memorização. Crianças com 
memória perfeita vão bem na escola e não têm problemas para passar no vestibular. 

E foi isso mesmo que aconteceu. Memorioso memorizava tudo que os professores ensinavam. Mas 
tudo mesmo. E não reclamava. Seus companheiros reclamavam, diziam que aquelas coisas que lhes 
eram ensinadas não faziam sentido. Suas inteligências recusavam-se a aprender. Tiravam notas ruins. 
Ficavam de recuperação. 

Isso não acontecia com Memorioso. Ele memorizava com a mesma facilidade a maneira de extrair 
raiz quadrada, reações químicas, fórmulas de física, acidentes geográficos, populações de países 
longínquos, datas de eventos históricos, nomes de reis, imperadores, revolucionários, santos, escritores, 
descobridores, cientistas, palavras novas, regras de gramática, livros inteiros, línguas estrangeiras. Sabia 
de cor todas as informações sobre o mundo cultural. 

A memória de Memorioso era igual à do personagem do Jorge Luis Borges de nome Funes. Só 
tirava dez, o que era motivo de grande orgulho para os seus pais. E os outros casais, pais e mães dos
colegas de Memorioso, morriam de inveja. Quando filhos chegavam em casa trazendo boletins com notas
em vermelho eles gritavam: "por que você não é como o Memorioso?" 

Memorioso foi o primeiro no vestibular. O cursinho que ele frequentara publicou sua fotografia em 
outdoors. Apareceu na televisão como exemplo a ser seguido por todos os jovens. Na universidade, foi 
a mesma coisa. Só tirava dez. Chegou, finalmente, o dia tão esperado: a formatura. Memorioso foi o 
grande herói, elogiado pelos professores. Ganhou medalhas e mesmo uma bolsa para doutoramento 
no MIT. 

Depois da cerimônia acadêmica foi a festa. E estavam todos felizes no jantar quando uma moça se
aproximou de Memorioso e se apresentou: "Sou repórter. Posso lhe fazer uma pergunta?" "Pode fazer", 
disse Memorioso confiante. Sua memória continha todas as respostas. 

Aí ela falou: "De tudo o que você memorizou qual foi aquilo que você mais amou? Que mais prazer 
lhe deu?" 

Memorioso ficou mudo. Os circuitos de sua memória funcionavam com a velocidade da luz 
procurando a resposta. Mas aquilo não lhe fora ensinado. Seu rosto ficou vermelho. Começou a suar. 
Sua temperatura subiu. E, de repente, seus olhos ficaram muito abertos, parados, e se ouviu um chiado
estranho dentro de sua cabeça, enquanto fumaça saía por suas orelhas. Memorioso primeiro travou.
Deixou de responder a estímulos. Depois apagou, entrou em coma. Levado às pressas para o hospital 
de computadores, verificaram que seu disco rígido estava irreparavelmente danificado. 

Há perguntas para as quais a memória não tem respostas. É que tais respostas não se encontram 
na memória. Encontram-se no coração, onde mora a emoção... 

ALVES, Rubem. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br. Acesso em: 3 jul. 2018.
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QUESTÃO 1 

O texto de Rubem Alves “O aluno perfeito” é concebido com base na articulação entre dois planos de 
significação: o plano figurativo da fabulação e o plano temático, que se encontra subjacente à narrativa. 

Assinale a alternativa cujo trecho realça o viés temático da narrativa. 

a) “Transcorridos os nove meses de gravidez, ele nasceu. Ela deu à luz um lindo computador! Que felicidade 
ter um computador como filho!”  

b) “A memória de Memorioso era igual à do personagem do Jorge Luis Borges de nome Funes. Só tirava dez, 
o que era motivo de grande orgulho para os seus pais.”  

c) “O cursinho que ele frequentara publicou sua fotografia em outdoors. Apareceu na televisão como exemplo 
a ser seguido por todos os jovens.”  

d) “Há perguntas para as quais a memória não tem respostas. É que tais respostas não se encontram na 
memória. Encontram-se no coração, onde mora a emoção...”  

e) “Memorioso ficou mudo. Os circuitos de sua memória funcionavam com a velocidade da luz procurando a 
resposta.” 

 
 

QUESTÃO 2 

Nas frases a seguir, extraídas do texto de Rubem Alves, as preposições compõem estruturas sintáticas 
diversas, estabelecendo diferentes relações de sentido: 

I. – “Transcorridos os nove meses de gravidez, ele nasceu.” (linha 3) 
II. – “Sabia de cor todas as informações sobre o mundo cultural.” (linhas 19-20) 
III. – “E os outros casais, pais e mães dos colegas de Memorioso, morriam de inveja.” (linhas 22-23) IV – 

“Levado às pressas para o hospital de computadores [...].” (linha 42) 

Assinale a afirmativa correta acerca dos termos introduzidos pela preposição DE. 

a) As expressões I, II e III são adjuntos adverbiais cujas circunstâncias são, respectivamente, tempo, 
modo e causa, e a expressão IV é adjunto adnominal com valor semântico de especificação. 

b) As expressões II e III são adjuntos adverbiais com sentidos, respectivamente, de modo e causa, e a 
expressão I e IV são adjuntos adnominais, sendo a última com valor semântico de especificação. 

c) A expressão I é adjunto adnominal com valor semântico de tempo, as expressões II e III são, 
respectivamente, adjuntos adverbiais de modo e causa, e a expressão IV é adjunto adnominal com 
sentido de posse. 

d) As expressões I, II e III são adjuntos adverbiais cujas circunstâncias expressas são, respectivamente, 
de tempo, modo e causa, e a expressão IV é adjunto adnominal com valor semântico de posse. 

e) As expressões II e II são adjuntos adverbiais com sentido de causa, e as expressões I e IV são 
complementos nominais.  

 
 

QUESTÃO 3 

Levando-se em consideração a morfossintaxe da gramática tradicional, algumas palavras podem 
apresentar uma variedade de classificações. Observe as classificações dadas ao vocábulo que nos 
trechos do Texto I a seguir: 

I. - "Era uma vez um jovem casal que estava muito feliz" (linha 1) – pronome relativo 
II. - “Que felicidade ter um computador como filho!” (linha 4) – advérbio de intensidade 
III. - “[...] julgavam que uma memória perfeita é o essencial para uma boa educação” (linhas 7-8) – conjunção 

integrante 
IV. – “De tudo o que você memorizou qual foi aquilo que você mais amou?” (linha 35) – pronome interrogativo 
V. - “É que tais respostas não se encontram na memória” (linhas 44-45) – partícula de realce 
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Estão corretas 

a) I, II e IV. 
b) I, II e V. 
c) I, III e IV. 
d) I, III e V. 
e) Apenas a questão I. 
 
 
 
TEXTOS PARA AS QUESTÕES 4 e 5 

TEXTO II 
Vidas secas 

1 
 
 
 
5 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

Ouviu o falatório desconexo do bêbado, caiu numa indecisão dolorosa. Ele também dizia palavras sem 
sentido. Conversava à toa. Mas irou-se com a comparação, deu marradas na parede. Era bruto, sim 
senhor, nunca havia aprendido, não sabia explicar-se. Estava preso por isso? Como era? Então mete-
se um homem na cadeia porque ele não sabe falar direito? Que mal fazia a brutalidade dele? Vivia 
trabalhando como um escravo. Desentupia o bebedouro, consertava cercas, curava animais –
aproveitara um casco de fazenda sem valor. Tudo em ordem, podiam ver. Tinha culpa de ser bruto? 
Quem tinha culpa? 

Se não fosse aquilo... Nem sabia. O fio da ideia cresceu, engrossou – e partiu-se. Difícil pensar. Vivia 
tão agarrado aos bichos... Nunca vira uma escola. Por isso não conseguia defender-se, botar as coisas 
nos seus lugares. O demônio daquela história entrava-lhe na cabeça e saía. Era para um cristão 
endoidecer. Se lhe tivessem dado ensino, encontraria meio de entendê-la. Impossível, só sabia lidar 
com bichos. 

Enfim, contanto... Seu Tomás daria informações. Fossem perguntar a ele. Homem bom, seu Tomás da 
bolandeira, homem aprendido. Cada qual como Deus o fez. Ele, Fabiano, era aquilo mesmo, um bruto. 

RAMOS, Graciliano. Vidas secas. São Paulo: Martins, 1969, p. 78-79 (Fragmento)

 
 
TEXTO III 

Infância 
A notícia veio de supetão: iam meter-me na escola. Já haviam falado nisso, em horas de zanga, mas nunca 
me convencera de que realizassem a ameaça. A escola, segundo informações dignas de crédito, era um lugar 
para onde enviavam as crianças rebeldes. Eu me comportava direito: encolhido e morno, deslizava como 
sombra. As minhas brincadeiras eram silenciosas. E nem me afoitava a incomodar as pessoas grandes com 
perguntas. Em consequência, possuía ideias absurdas apanhadas em ditos ouvidos na cozinha, na loja, perto 
dos tabuleiros de gamão. A escola era horrível – e eu não podia negá-la, como negara o inferno. Considerei a 
resolução de meus pais uma injustiça. Procurei na consciência, desesperado, ato que determinasse a prisão, o 
exílio entre paredes escuras. Certamente haveria uma tábua para desconjuntar-me os dedos, um homem 
furioso a bradar-me noções esquivas. Lembrei-me do professor público, austero e cabeludo, arrepiei-me 
calculando o vigor daqueles braços. Não me defendi, não mostrei as razões que me fervilhavam na cabeça, a 
mágoa que me inchava o coração. Inútil qualquer resistência. 

RAMOS, Graciliano. Infância. São Paulo: Martins, 1969, p. 127-128 (Fragmento). 
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QUESTÃO 4 

Vidas secas apresenta uma voz narrativa em terceira pessoa que, no entanto, consegue matizar- se pelo 
uso estratégico de recursos ligados à polifonia. 

Considerando a leitura do Texto II, percebe-se essa elaboração multiperspectivada e polifônica da voz 
narrativa no(a) 

a) apresentação de explicações díspares sobre a condição de Fabiano, fazendo ecoar na narrativa tanto 
a voz do senso comum, que aponta para a inevitabilidade dessa condição, quanto a da reflexão crítica, 
que identifica suas causas na má distribuição de oportunidades. 

b) uso de perguntas retóricas, que revelam ao leitor os pensamentos raivosos e surpreendentemente 
críticos do protagonista Fabiano, o que distingue Vidas secas de narrativas tradicionais, em que o 
narrador se mantém distante da subjetividade dos personagens. 

c) desenvolvimento do discurso indireto livre, que torna possível ao leitor atento a percepção das 
diferenças entre a opinião do narrador, intelectualizado e colocado em posição de privilégio quanto à 
observação dos fatos, e do personagem, fruto da brutalidade do meio. 

d) referência à fala de outros personagens, como a do bêbado preso na cela ao lado de Fabiano, 
comparando-as e criando um efeito polifônico capaz de relativizar os conceitos apresentados e de 
dar aos leitores múltiplas interpretações dos fatos relatados. 

e) ênfase nos pensamentos de Fabiano sobre a situação em que se encontrava, o que evidencia uma 
crítica do narrador sobre a condição de miséria vivenciada pelo homem nordestino.  

 
 
QUESTÃO 5 

No Texto III, o jogo dos tempos verbais articula-se para a construção de sentidos da narrativa e para a 
compreensão, pelo leitor, da relação entre as impressões e os fatos relatados. 

A respeito desse jogo dos tempos verbais na narrativa, pode-se afirmar que 

a) o pretérito imperfeito do indicativo é usado como forma para retomar eventos já narrados no texto, 
rememorados no fragmento em questão. 

b) o futuro do pretérito do indicativo apresenta a visão fantasiosa e imaginativa do narrador acerca do 
que desconhece. 

c) o pretérito perfeito do indicativo refere-se a ações passadas periféricas ao relato central apresentado 
pelo narrador. 

d) o pretérito mais-que-perfeito do indicativo, em suas formas simples e composta, rememora ações 
rotineiras. 

e)  o futuro do presente do indicativo foca em ações habituais e atemporais dos personagens, 
previamente conhecidas pelo narrador. 

 
 
QUESTÃO 6 

Com relação às estéticas literárias brasileiras, avalie as afirmações a seguir. 

I. A mimese da natureza no Arcadismo é fiel e objetiva, o que caracteriza a busca de realismo absoluto. 
II. A objetividade é um dos aspectos relevantes da estética realista, que, portanto, rejeita o subjetivismo 

vindo do Romantismo ou do Arcadismo. 
III. O cientificismo europeu adotado no Realismo foi o responsável por findar com todo o êxtase do culto à 

natureza presente no Romantismo, visto que os escritores daquela estética preferiam o ambiente urbano. 
IV. A noção de natureza romântica é símile à noção árcade: a perfeição e a tranquilidade de um locus 

amoenus (local ameno), em referência, quase sempre, a ambiente bucólico e pastoril, com o objetivo 
de amenizar a realidade. 
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É correto apenas o que se afirma em  

a) I e II. 
b) I e IV. 
c) II e III. 
d) I, III e IV. 
e) II, III e IV. 
 
 
 
 
TEXTOS PARA A QUESTÃO 7 

TEXTO 1 

 
 
TEXTO 2 

A própria produção literária atual encaminha-se na direção de uma fusão com vários segmentos culturais, de 
que a chamada cultura de massa, tradicionalmente discutida em sua diferença negativa, constitui tão somente 
um dos aspectos de negociação em bases renovadas. A defesa exclusiva da literatura clássica e da herança 
nacional, um casamento expresso e legitimado pela construção e manutenção de repertórios recheados de um 
saber cultural canônico, no entanto, parece tão problemática quanto a sua rejeição global. Hoje circulam e 
prevalecem formas culturais mistas, e até os textos canônicos são relidos como pontos de cruzamento de 
discursos amplos, que transcendem as fronteiras tradicionais da esfera do literário e do horizonte de pertença 
a espaços nacionais linguística e geograficamente circunscritos. 

OLINTO, H. K. Literatura/cultura/ficções reais. In: OLINTO, H. K.; SCH∅LLHAMMER, K. E.  Literatura e Cultura. Rio de Janeiro: 
EPUC, 2008, p. 75 (adaptado). 
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QUESTÃO 7 

Considerando a imagem e a citação, pode-se afirmar que a relação entre manifestações literárias 
contemporâneas e cultura 

a) reelabora os valores culturais. Assim, a diversidade é transformada em unidade, à semelhança do que 
se observa na imagem. 

b) apresenta começo e fim determinados. Assim, a imagem aponta diversidades culturais que existiram 
por um período preestabelecido. 

c) desenvolve a diversidade cultural, à semelhança do que aponta a imagem, mas não transcende os 
valores canônicos tradicionais da esfera do literário. 

d) estabelece a fusão entre diversos valores culturais. Os elementos apresentados na imagem são mais 
ou menos destacados, dependendo da literatura em que são referenciados. 

e) torna a literatura contemporânea um modismo a partir dos cânones exclusivos das literaturas 
clássicas. Assim, contrapõe-se à imagem que aponta para diversos elementos culturais não 
canônicos. 

 
 
QUESTÃO 8 

EUCLIDES DA CUNHA 
Autor de “Os sertões” era, antes de tudo, um órfão sem casa, um adolescente poeta e um cadete rebelde. 
Entenda como sua formação única contribuiu para a criação de um clássico. 

No dia 4 de novembro de 1888, um domingo, o ministro da Guerra de Dom Pedro II passava em revista as 
tropas da Escola Militar da Praia Vermelha quando um cadete tentou quebrar o próprio sabre e gritou: 
“Infames! A mocidade livre, cortejando um ministro da monarquia!” O rebelde republicano foi expulso, mas 
recebeu um convite para escrever no jornal “A província de São Paulo” (futuro “O Estado de S. Paulo”), onde 
ficaria célebre seu nome, Euclides Rodrigues Pimenta da Cunha (1866-1909). 

Homenageado da 17ª Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), que começa na quarta-feira (10/07/19), 
Euclides é autor de uma das mais potentes interpretações do Brasil: “Os sertões” (1902). Baseado em 
reportagens do autor, o livro narra o confronto entre soldados da jovem República e sertanejos monarquistas 
liderados pelo beato Antônio Conselheiro no interior da Bahia. Após quatro expedições, o exército dizimou o 
arraial de Canudos, onde viviam 25 mil pessoas. 

Misto de ensaio, tratado científico e análise social com caudalosa prosa poética, “Os sertões” é um livro que 
só Euclides poderia escrever, graças à sua trajetória e a interesses únicos. Como explica a crítica literária e 
professora emérita da USP Walnice Nogueira Galvão, estudiosa do autor: 

—Ele é um escritor de estilo naturalista com incrustações de parnasianismo, sobretudo nas descrições da 
paisagem. O romantismo é fortíssimo nele e vem de submersões literárias. É por isso que “Os sertões” é um 
livro tão apaixonado. 

UNIVERSIDADE NO QUARTEL 

—Nascido em Cantagalo, no interior do Rio, o menino Euclides pulou de casa em casa depois de perder a 
mãe, aos anos. Primeiro, morou com uma tia, em Teresópolis. Quando ela morreu, foi acolhido na fazenda 
de outra tia, em São Fidélis, onde iniciou os estudos no Instituto Colegial Fidelense. Aos 11 anos, morou com 
a avó paterna em Salvador. 

Euclides aportou no Rio em 1879, aos 13 anos, para viver com um tio. Matriculou-se no Colégio Aquino, onde 
teve Benjamin Constant como professor de matemática. Veterano da Guerra do Paraguai, republicano e 
positivista fervoroso, Constant colaboraria com o golpe que derrubou a monarquia e foi ministro da Guerra e 
da Instrução Pública no governo provisório. Suas lições transformaram Euclides num republicano irredutível. 

Mas nem tudo era militância. No Aquino, Euclides leu os poetas românticos Fagundes Varela e Castro Alves. 
Seu pai, que era guarda-livros, publicara versos em homenagem ao poeta de “O navio negreiro”. Ainda 
adolescente, Euclides preencheu um caderno com poemas. Fã das imagens marítimas do francês Victor Hugo, 
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deu-lhe o título de “Ondas”. Mais tarde, publicou poemas na revista editada pelos alunos da Praia Vermelha. 
Que fique claro: os versos nem de longe lembram a beleza da prosa de “Os sertões”: 

—Euclides era um bom avaliador dos próprios méritos e renegou sua poesia — conta Walnice Nogueira 
Galvão. As leituras românticas compensavam a aridez da ciência positivista. 

—Virou lugar-comum associá-lo ao positivismo, mas sua grande influência foi o romantismo —afirma 
Francisco Foot Hardman, professor da Unicamp. — Ele pensava num diálogo entre criação literária e 
conhecimento científico. 

Esse diálogo vinha da Escola Militar. No Brasil imperial e escravocrata, ela formava soldados comprometidos 
com a República, a abolição e a filosofia positivista. Um dos professores mais populares da Praia Vermelha 
era, novamente, Benjamin Constant. 

—Os próprios alunos chamavam a Escola Militar de Tabernáculo da Ciência. Para eles, ciência era o 
positivismo de Comte e os evolucionismos e biologismos de Darwin, Spencer e Haeckel—diz o historiador 
José Murilo de Carvalho, autor de “Forças armadas e política no Brasil”, que tem um capítulo sobre o autor. 
— Era uma universidade dentro de um quartel. 

Um ano após aquele incidente dos gritos contra o ministro monarquista a República foi proclamada e, Euclides, 
reincorporado ao Exército. Em 1891, ingressou na Escola Superior de Guerra. Na imprensa, defendia a 
consolidação da República — mas não deixou de censurar o mestre Constant, que, ao ser nomeado ministro, 
distribuiu cargos a parentes. “Perdeu a auréola, desceu à vulgaridade de um político qualquer”, denunciou, 
em carta ao pai. 

—Euclides era um republicano puro. A realidade da política logo o levou a se desencantar com o novo regime 
e com o próprio Constant – diz Carvalho. — E o crime cometido em Canudos pelo Exército foi a gota d’água. 

REVENDO CONCEITOS 

Quando estourou a Guerra de Canudos, Euclides considerava os sertanejos inimigos da ordem e do progresso 
republicanos. Comparou o povo de Canudos aos camponeses rebeldes que se opuseram à Revolução 
Francesa. 

Mudou de opinião depois de assistir ao massacre dos sertanejos pelas forças republicanas. Em “Os sertões”, 
registrou ou últimos defensores de Canudos: “eram quatro apenas: um velho, dois homens feitos e uma 
criança, na frente dos quais rugiam raivosamente 5 mil soldados”. 

O sucesso de “Os sertões” possibilitou o ingresso em instituições que o credenciavam como homem da ciência 
e da arte: o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) e a Academia Brasileira de Letras (ABL). Passou 
a colaborar com revistas científicas e literárias e, entre 1904 e 1906, incursionou pela Amazônia como chefe 
da Comissão Mista Brasil-Peru. 

O sucesso, porém, durou pouco. Em 15 de agosto de 1909, Euclides invadiu a casa do tenente Dilermando 
de Assis, amante de sua mulher, Anna, para vingar sua honra. Acertou dois tiros no rival, que revidou e o 
matou imediatamente. Notícias da Tragédia da Piedade alastraram-se por todo o país. E o episódio virou até 
série da Globo. Agora, 110 anos depois, o próprio autor e sua obra ganham novos olhares. 

GABRIEL, Ruan de Souza. O Globo, 06/07/2019, Segundo Caderno, p. 1. 

O conectivo sublinhado em “Como explica a crítica literária e professora emérita da USP Walnice 
Nogueira Galvão, estudiosa do autor” (3º §) corresponde, quanto ao valor semântico, ao sublinhado em: 

a) Os soldados agiam como seus inimigos, os sertanejos comandados por Antônio Conselheiro, com 
total selvageria. 

b) Não se sabe como foi possível a Antônio Conselheiro liderar tamanho exército de sertanejos em pleno 
sertão. 

c) Euclides da Cunha comportava-se como um defensor intransigente da República. 
d) Como consta dos anais da Academia, deve-se a Euclides da Cunha a mais completa descrição do 

sertão brasileiro. 
e) Como adotou atitudes de um político qualquer, o republicano ficou desmoralizado. 
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QUESTÃO 9 

TEXTO I 
Porquinho-Da-Índia 

Quando eu tinha seis anos 
Ganhei um porquinho-da-índia. 
Que dor de coração me dava 
Por que o bichinho só queria estar debaixo do fogão! 
Levava ele pra sala 
Pra os lugares mais bonitos mais limpinhos 
Ele não gostava: 
Queria era estar debaixo do fogão. 
Não fazia caso nenhum das minhas ternurinhas... 
O meu porquinho-da-índia foi minha primeira namorada. 

 
TEXTO II 

Madrigal Tão Engraçadinho 
Teresa, você é a coisa mais bonita que eu vi até hoje 
na minha 
[vida, inclusive o porquinho-da-índia que 
[me deram quando eu tinha seis anos. 

BANDEIRA M. Libertinagem & Estrela da manhã. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2000, p. 36. 

Os textos I e II 

a) utilizam metalinguagem e temática do cotidiano, que são características da estética do Modernismo. 
b) apresentam características da estética do Modernismo, presentes nos versos livres e na reescritura 

de textos clássicos do passado. 
c) apresentam concepções diversas em relação à primeira namorada, porque a linguagem do texto I se 

aproxima da prosa, ao passo que o texto II mantém a estrutura clássica do madrigal. 
d) estão em consonância com a estética do Modernismo, pois são construídos em versos livres e com 

linguagem que se aproxima da prosa, características pertinentes a esse estilo literário. 
e) afastam-se da estética do Modernismo, pois apresentam distanciamento temporal: o eu lírico, no texto 

I, rememora a infância e, no texto II, foca-se no presente. 
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QUESTÃO 10 

Para se formar e poder exercer bem sua profissão, um médico precisa dominar os saberes científicos, obtidos 
no curso universitário, e os saberes da ação, aprendidos durante o trabalho em hospitais, onde ele compartilha 
com médicos e enfermeiros o atendimento a pacientes. Se ele tiver somente o saber científico, pode até se 
tornar um bom conhecedor da medicina, mas jamais será um bom médico. Com os professores, ocorre 
situação semelhante: sem a prática, o educador não será eficiente em sala de aula. 

CHARTIER, Anne-Marie. Nova Escola. São Paulo: Abril. n. 236, out./2010. 

Estabelecendo a analogia entre as ideias manifestadas pela especialista francesa no texto acima e a 
formação e prática do professor de literatura em sala de aula, depreende-se que este deve 

a) relacionar os saberes científicos aos saberes da ação, o que lhe permite fazer opções pedagógicas, e, ao 
aplicar domínios disponibilizados pela teoria, interferir nos objetivos definidores do conhecimento literário. 

b) atualizar sua competência, ao discutir, por exemplo, obras com as quais não teve contato em sua 
formação, o que permite uma relação simétrica entre professor e aluno, condição indispensável na 
análise crítica de obras literárias. 

c) reconhecer as diferenças entre o domínio das teorias e os métodos de ensino de literatura, mas 
concebê-los como irrelevantes frente ao acompanhamento do progresso e das dificuldades dos 
alunos em leitura de obras literárias. 

d) usar com competência, durante o ano, todo o livro didático, o qual proporciona o domínio teórico 
necessário para abordar o historicismo literário, indispensável ao entendimento de obras de quaisquer 
gênero e época. 

e) conceber a formação teórica como instância de abstrações, composta de generalizações e conceitos 
obrigatórios nos curriculares universitários, mas distanciada da prática escolar. 

 
 

QUESTÃO 11 

Qual é a primeira coisa que você faz quando entra na Internet? Checa seu e-mail, dá uma olhadinha no Twitter, 
confere as atualizações dos seus contatos no Orkut ou no Facebook? Há diversos estudos comprovando que 
interagir com outras pessoas, principalmente com amigos, é o que mais fazemos na Internet. Só o Facebook 
já tem mais de 500 milhões de usuários, que, juntos, passam 700 bilhões de minutos por mês conectados ao 
site — que chegou a superar o Google em número de acessos diários. (...) e está transformando nossas relações: 
tornou muito mais fácil manter contato com os amigos e conhecer gente nova. Mas será que as amizades online 
não fazem com que as pessoas acabem se isolando e tenham menos amigos offline, “de verdade”? Essa tese, 
geralmente citada nos debates sobre o assunto, foi criada em 1995 pelo sociólogo americano Robert Putnam. 
E provavelmente está errada. Uma pesquisa feita pela Universidade de Toronto constatou que a Internet faz 
você ter mais amigos — dentro e fora da rede. Durante a década passada, período de surgimento e ascensão 
dos sites de rede social, o número médio de amizades das pessoas cresceu. E os chamados heavy users, que 
passam mais tempo na Internet, foram os que ganharam mais amigos no mundo real — 38%  mais. Já quem 
não usava a Internet ampliou suas amizades em apenas 4,6%.  Como a Internet está mudando a amizade. 

Superinteressante, n. 288, fev./ 2011 (com adaptações). 

No texto, o trecho entre parênteses foi suprimido. Assinale a opção que contém uma frase que completa 
coerentemente o período em que o trecho omitido estava inserido. 

a) A Internet é a ferramenta mais poderosa já inventada no que diz respeito à amizade 
b) A Internet garante que as diferenças de caráter ou as dificuldades interpessoais sejam “obscurecidas” 

pelo anonimato e pela cumplicidade recíproca 
c) A Internet faz com que você “consiga desacelerar o processo, mas não salva as relações”, acredita o 

antropologo Robin Dunbar 
d) A Internet raramente cria amizades do zero — na maior parte dos casos, ela funciona como 

potencializadora de relações que já haviam se insinuado na vida real 
e) A Internet inova (e é uma enorme inovação, diga-se de passagem) quando torna realidade a “cauda 

longa”, que é a capacidade de elevar ao infinito as possibilidades de interação 
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QUESTÃO 12 

Quero pedir permissão à língua portuguesa para usar duas palavras que, na verdade, são inexistentes 
oficialmente, quais sejam: crackudo e vacilão. Crackudo é originário do termo crack. A palavra foi 
recentemente criada para identificar o indivíduo que é usuário dessa droga, ou seja, crackudo nada mais é do 
que o consumidor do crack. Quanto a vacilão, tal palavra é originada do verbo vacilar, que significa não estar 
firme, cambalear, enfraquecer, oscilar. Vacilão, na linguagem popular, nada mais é do que o indivíduo que 
não mede as consequências dos seus atos e sempre ingressa em algo que não é bom para si e que só lhe traz 
malefícios ou aborrecimentos. E, em assim sendo, o crackudo é um vacilão! 

Disponível em: <www2.forumseguranca.org.br/node/22783>. Acesso em: 12 ago. 2011 (com adaptações). 

O sufixo [-ão] opera como uma desinência formadora de aumentativos, superlativos e agentivos em 
português, como indicado no exemplo apresentado no texto acima. Tem-se, também, o sufixo [-udo], 
que indica grande quantidade de X; em seu uso mais típico, X é igual à parte aumentada (orelhudo, 
narigudo, beiçudo, barrigudo etc). 

Considerando essas informações e o texto acima, conclui-se que o vocábulo “vacilão” possui um sufixo 

a) agentivo, como o que se observa em “caminhão”, e que, no caso do sufixo [-udo] em “crackudo”, 
ocorre a mesma motivação semântica existente em “beiçudo”. 

b) agentivo, como o que se observa em “mijão”, e que o sufixo [-udo] em “crackudo” apresenta a mesma 
motivação semântica existente em “orelhudo” e “narigudo”. 

c) agentivo, assim como o vocábulo “resmungão”, e que o uso do sufixo [-udo] em “crackudo” resulta 
em uma formação vocabular incomum na língua portuguesa. 

d) aumentativo, como o que se observa em “macarrão”, e que, no caso do sufixo [-udo] em “crackudo”, 
se observa a mesma motivação semântica existente nos vocábulos “orelhudo” e “sisudo”. 

e) aumentativo, como o observado em “panelão”, e que, no caso do sufixo [-udo] em “crackudo”, se 
observa uma construção incomum na língua portuguesa, dada a produtividade baixa do referido 
sufixo. 

 
 
QUESTÃO 13 

No meio do meu descanso, toca o telefone: “Boa tarde, senhor. Aqui é da Mega Plus International, que, por 
sua boa relação como cliente, vai estar disponibilizando, totalmente grátis, sem nenhum custo adicional, o 
Ultra Mega Plus Card, com todas as vantagens do programa especial Mega Plus Services. Vai estar também 
oferecendo...” Pronto, já me perdi no gerúndio desnecessário dela. Respondo: “Obrigado pela oferta, mas não 
vou estar querendo, já tenho outro” “Mas, senhor...”, insiste a atendente, “que vantagens o seu cartão já 
oferece?” Respondo: “Não oferece vantagem nenhuma, mas o que rola entre a gente é uma relação sem 
interesse, é só amor mesmo...sabe aquele não querer mais que bem querer de Camões. A atendente de 
telemarketing se despede, mas não sem antes rir do outro lado da linha. 

Disponível em: <www.sacodefilo.com>. Acesso em: 03 ago. 2011 (com adaptações). 

Em casos como o do texto acima, o uso do gerúndio constitui mais o que a descrição tradicional 
chamaria de vício de linguagem do que propriamente uso incorreto do ponto de vista da norma padrão. 
Dessa forma, esse uso fere mais aspectos estilísticos que estruturais da norma. Nessa perspectiva, 
assinale a opção em que o enunciado apresenta o mesmo tipo de inadequação linguística. 

a) O Mário, ele vive dizendo que não gosta de ir ao cinema. 
b) Você sabe que tenho ainda todas as tuas anotações do caso. 
c) Eu, naquele momento de susto, se senti confuso e atordoado. 
d) Pediu para que seje visto o caso com maior atenção possível. 
e) A vítima do estrupo deu queixas na delegacia de sua cidade. 
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QUESTÃO 14 

Desde o final da década de 1970, começou um forte questionamento sobre a validade do ensino da redação 
como um mero exercício escolar, cujos objetivos principais seriam observar e apontar, através de uma correção 
quase estritamente gramatical, os “erros” cometidos pelos alunos. (...) Os alunos exercitariam uma forma 
escrita que raramente dialoga com outros textos e com vários leitores. 
BUNZEN, C. Da era da composição à era dos gêneros: reflexões sobre o ensino de produção de texto no ensino médio. In BUNZEN, 

C., MENDONÇA, M. (Orgs.). Português no ensino médio e a formação do professor. São Paulo: Parábola Editorial, 2006. p. 147. 

Considerando o texto acima e a prática de redação em ambiente escolar, assinale a opção correta. 

a) A moderna pedagogia linguística recomenda a prática da redação como estratégia de avaliação. 
b) A redação escolar tem mantido identidade com outros gêneros textuais divulgados na escola. 
c) É salutar que a produção de textos na escola abranja outras esferas da comunicação humana. 
d) Nas produções de textos escolares, a função referencial da linguagem deve sempre ser priorizada 

como propósito comunicativo. 
e) A redação escolar deve ser um exercício de escrita direcionado ao professor leitor. 
 
 

QUESTÃO 15 

Nos excertos I e II a seguir, encontram-se algumas atividades propostas em livros didáticos de língua 
portuguesa. 

Excerto I 

Atividade com trecho do poema O operário em construção, de Vinícius de Moraes. 

Proposta: 

(...) 

2. Aponte todos os substantivos presentes no texto. 
3. Aponte um substantivo abstrato presente no texto. 
4. Aponte um substantivo concreto presente no texto. 
5. Qual é o único substantivo presente no texto que admite uma forma para o masculino e outra para o feminino? 
6. Há, no texto, algum substantivo próprio? Em caso afirmativo, aponte-o. 
Excerto II 

Atividade com o poema Os dias Felizes, de Cecília Meireles. 

Proposta: 

1. Reescreva os versos substituindo as palavras destacadas por suas formas plurais. 

a) “A doçura maior da vida/flui na luz do sol” 
b) “formigas ávidas devoram/ a albumina do pássaro frustrado.” 

AZEVEDO, D. G. Palavra e criação: língua portuguesa. São Paulo: FTD, 1996. v.8, p. 102 (com adaptações). 

As atividades em I e II 
a) enfatizam a relação lúdica do leitor com o poema, o que permite o aprofundamento da leitura. 
b) usam os poemas como recurso e pretexto para trabalhar com os alunos tópicos de gramática, 

ignorando aspectos mais relevantes. 
c) são coerentes com os Parâmetros Curriculares Nacionais, principalmente por obedecerem o princípio 

de que não se formam bons leitores oferecendo materiais de leitura empobrecidos. 
d) exploram o sentido dos poemas, a partir de tópicos de gramática, o que está em consonância com 

os Parâmetros Curriculares Nacionais, que propõem, para o ensino fundamental, o desenvolvimento 
das habilidades linguísticas básicas. 

e) permitem a aproximação do aluno com a linguagem de poema, atendendo, assim, a um dos objetivos 
dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental, o de conhecer e analisar criticamente 
os usos da língua como veículo de valores e preconceitos de classe, credo, gênero ou etnia. 
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QUESTÃO 16 

Além de auxiliar no aprendizado, a tecnologia faz circular os textos de forma intensa, aberta e universal e, 
acredito, vai criar um novo tipo de obra literária ou histórica. Dispomos hoje de três formas de produção, 
transcrição e transmissão de texto: a mão, por impressão e por meio eletrônico — e elas coexistem. 

Disponível em: <http://revistaescola.abril.uol.com.br/lingua-portuguesa/fundamentos/roger-chartier> Acesso em: 20 ago. 2011(com 
adaptações). 

A partir da citação de Roger Chartier, reproduzida acima, o que se pode afirmar em relação ao uso das 
tecnologias da informação e da comunicação no ensino da escrita e da leitura? 

a) A tecnologia, ao fazer circular os textos de forma intensa, aberta e universal, acaba instaurando outra 
linguagem, o “internetês”, que, devido ao grande alcance entre os usuários em formação escolar, vai 
substituindo, pouco a pouco, a variante culta da língua portuguesa. 

b) Os instrumentos digitais móveis cada vez mais modernos, como, por exemplo, os aparelhos celulares, 
favorecem a mobilidade da leitura, proporcionando aos seus usuários a liberdade tão cerceada pelas 
convenções que a leitura impressa impõe. 

c) A transformação da técnica de produção, reprodução e circulação da cultura escrita, provocada pela 
tecnologia, reforça possibilidades diversas de acesso à leitura, mas não descaracteriza outras formas 
e outros suportes. 

d) A extinção da leitura em livros impressos no Brasil é inevitável, haja vista os leitores hoje conviverem 
com repositórios digitais de leitura cada vez mais modernos, como os tablets. 

e) Os livros eletrônicos e os textos digitalizados, além de oferecerem inúmeras facilidades para a leitura 
e para a pesquisa, detêm a primazia sobre a cultura impressa. 

 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 17 

Muito se tem falado sobre o ensino linguístico-discursivo da Língua Portuguesa desde a publicação dos 
PCN-LP (BRASIL, 1998). Essa visão é extremamente adequada às novas concepções de ensino de 
línguas no mundo, que precisa, cada vez mais, de um ser humano apto a atuar socialmente em termos 
de linguagem. Essa forma de ver também se afina aos novos estudos do letramento, que enfatizam a 
necessidade de trazer, para dentro da escola, as demais práticas sociais. 

Essa perspectiva é 

a) recorrente na tese inatista de Chomsky, segundo a qual a faculdade da linguagem é um esquema 
formal e abstrato. 

b) complementar aos ensinamentos vygotskyanos, que revelam evidências de que a língua é uma 
atividade social, global e cooperativa. 

c) divergente da tese construtivista de Piaget, segundo a qual o conhecimento é resultado de atividades 
estruturadoras dos indivíduos. 

d) contrária à explicação sistêmica-funcionalista de Halliday, para quem a linguagem, ao ser proferida 
em contexto, possui sempre uma função social. 

e) inerente à tese inatista expressa em Lennemberg, que postula que falar é natural como andar e 
considera natural a aprendizagem da leitura e da escrita. 
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QUESTÃO 18 

O trecho abaixo traduz as ideias básicas relativas à teoria do letramento, amplamente discutida, 
atualmente. Leia-o para, em seguida, responder à questão. 

“... letramento é o que as pessoas fazem com as habilidades de leitura e de escrita, em um contexto específico, 
e como essas habilidades se relacionam com as necessidades, valores e práticas sociais. Em outras palavras, 
letramento não é pura e simplesmente um conjunto de habilidades individuais; é um conjunto de práticas 
sociais ligadas à leitura e à escrita em que os indivíduos se envolvem em seu contexto social.” 

(Soares, M. Letramento: um tema em três gêneros. Belo Horizonte: Autêntica, 2002, p. 72) 

Com base no trecho acima e no universo de conhecimentos mais amplos sobre a teoria do letramento, 
assinale a alternativa cujo conteúdo encontra-se em sintonia com esse pensamento teórico. 

a) A ideia de letramento diz respeito à natureza social da escrita, aos significados, valores e usos da 
escrita em lugar e época específica já que se trata de um fenômeno social e historicamente situado. 

b) as práticas de letramento são universais, isto é, em todas as culturas elas se manifestam da mesma 
forma e guardam os mesmos valores e significados. 

c) A ideia de letramento refere-se, especialmente, às habilidades individuais relativas aos atos de ler e 
de escrever, isto é, ao domínio da língua em sua modalidade escrita. 

d) Considera-se letrado o indivíduo capaz de fazer uso formal da escrita. 
e) O letramento está diretamente relacionado à língua em sua modalidade escrita e seu lugar, suas 

funções e seus usos individuais, nas sociedades letradas. 
 
 
 
TEXTOS PARA A QUESTÃO 19 

TEXTO I 

O termo “adaptar” está presente, hoje, em muitos setores da vida das pessoas: na adaptação escolar de uma 
criança, na adaptação de um romance para um filme ou na adaptação de objetos, instrumentos ou textos 
literários para outros destinatários que não os originais. Segundo o dicionário Aurélio, adaptar significa 
“ajustar, acomodar, adequar”. [...] 

Essa adequação de comportamentos, objetos, instrumentos ou textos, de uma maneira geral, configura uma 
prática problematizada porque, justamente, envolve dois sujeitos: “o que faz” e aquele “para quem se faz”, 
dados os diferentes pontos de vista do “emissor” e do “receptor” do produto final. A preocupação primeira do 
sujeito adaptador deverá ser a de assumir o lugar do outro, a fim de melhor executar sua tarefa. Essa postura, 
no entanto, nem sempre é garantia de um resultado final satisfatório para o público-alvo. 

[...] No entanto, o artifício pode configurar uma solução, à medida que faculta à criança o acesso a objetos ou 
artefatos não destinados, inicialmente, a ela. 

BÖHM, G. H. Peter Pan para crianças brasileiras: adaptação de Monteiro Lobato para a obra de James Barrie. In: CECCANTINI, J. 
L. (Org.) Leitura e Literatura infantojuvenil: Memória de Gramado, São Paulo: Cultura Acadêmica; Assis: ANEP, 2004, p.58-71. 

 
TEXTO II 

E foi, provavelmente, no bojo de um de seus projetos previamente combinados com Octales, da Companhia 
Editora Nacional, que, em 1936, [Monteiro Lobato] lança seu D. Quixote das crianças. Nesse livro, encontra-
se um projeto de leitura, de tradução e adaptação. E o leitor de hoje — em particular, o educador preocupado 
com questões de leitura — pode encontrar, nesse Quixote, respostas para questões que permeiam seu dia a 
dia escolar e que abrangem desde a crucial pergunta “que livro indicar?” até a questão de os clássicos serem 
ou não adequados a tal ou qual faixa etária. 

LAJOLO, M. Do mundo da leitura para a leitura do mundo. São Paulo: Ática, 1994, p. 97 (com adaptações). 
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QUESTÃO 19 

Considerando os textos I e II, avalie as seguintes afirmações. 

I. Os textos literários, quando adaptados para se adequarem ao leitor iniciante, revelam o caráter 
didático e utilitário, que os liga a um ramo específico do conhecimento (valores morais, tópicos 
gramaticais, fatos históricos, entre outros). 

II. A existência de um projeto ficcional levado a termo pelo autor que se propõe efetuar a adaptação de 
um texto literário pode dotar a adaptação de uma função mediadora na formação de leitores. 

III. O processo de adaptação, quando atinge a motivação estética da literatura e o repertório do 
destinatário, tende a promover a interação entre leitor e texto, sujeito e objeto de leitura. 

IV. O processo de adaptação de textos literários implica a redução e o empobrecimento da obra original, 
causando danos à linguagem literária e aos recursos estilísticos da obra. 

Está correto apenas o que se afirma em 

a) I e III. 
b) I e IV. 
c) II e III. 
d) I, II e IV. 
e) II, III e IV. 
 
 
QUESTÃO 20 

Leia o seguinte relato. 

– Silêncio, 2ª B! É aula de leitura e escrita. 

Os alunos quietos nas carteiras defrontam-se com os livros. Acabaram de ouvir a ordem para ler e, quando for o 
tempo indicado pela professora, hão de escrever, reproduzindo o que foi lido. (...) Todos devem ficar quietos, ler 
com atenção e escrever corretamente, sem perturbar a professora que precisa corrigir o “dever” do dia anterior. 

(Mary Julia Martins Dietzsch e Maria Alice Setúbal S. e Silva, “Itinerantes e itinerários na busca da palavra”) 

No relato, o processo de aprendizagem de leitura se caracteriza 

a) pela prática de decodificação da língua escrita, sustentada pela legitimidade atribuída ao texto, 
tomado como base para a reprodução. 

b) pela compreensão da escrita, articulada com a possibilidade de transferência de hipóteses para 
construir um sentido para o texto. 

c) pelo reconhecimento dos gêneros textuais, regulado por um sistema de expectativas que ancoram o 
discurso nas esferas da atividade humana. 

d) pela possibilidade de livre fruição do texto, associada ao interesse da comunidade de leitores. 
e) pela abertura do sentido do texto no momento da recepção, considerado o contexto de leitura. 
 
 
 


