
     

 

 

 

 

 

 

                              EXERCÍCIOS 
01.Leia: A falta de recato com a própria intimidade, revelada sem pejo 
em algumas páginas da internet, nas telas do “Big Brother” e nas 
traseiras de automóveis, onde se veem grudadas figurinhas 
representativas da composição da família proprietária, constitui, em 
um primeiro olhar, exercício de direito à autoexposição.Pondero, para 
a reflexão do leitor, que o abuso desse direito à imagem escancarada 
poderá levar à supressão do direito fundamental à privacidade, 
abrindo espaço para a ditadura do monitoramento oficial ilimitado.É, 
contudo, no exagerado exercício individual do direito de abrir mão da 
privacidade que mora o problema. Se considero normal informar ao 
estranho que vai à traseira do meu carro que somos cinco em casa, 
como poderei exigir da loja da esquina a manutenção em segredo do 
cadastro que lá preenchi? Por que o fiscal do Imposto de Renda 
deveria se privar de vasculhar minha conta corrente se é gratuito a 
todos os que me “seguem” o quanto gastei no final de ano em 
determinado shopping?Adaptado de Roberto Soares Garcia, Folha de S.Paulo, 

27/02/2011 
 

Considere as seguintes afirmações: 
I. O texto caracteriza-se como relato pessoal, com teor fortemente 
subjetivo, com verbos no passado, tendo por objetivo relatar uma 
situação particular vivida por seu autor. 
II. O texto segue o estilo da crônica, sendo curto e leve, em linguagem 
informal, com objetivo principal de entreter o leitor por meio do uso 
destacado de humor. 
III. O texto é um artigo de opinião persuasivo, em que seu autor se 
posiciona criticamente, defendendo uma tese por meio de 
argumentos que conduzem o leitor para uma conclusão. 
 

Assinale: 
a) se apenas I e II estiverem corretas. 
b) se apenas II e III estiverem corretas. 
c) se apenas I estiver correta. 
d) se apenas II estiver correta. 
e) se apenas III estiver correta. 
 

02. Leia: Acontece que os cientistas são humanos. Os livros de 
História normais se esquecem de mencionar esse fato, mas eles são. 
Leibniz, Newton, Kepler, Mendel, Pasteur – todos foram acusados de 
fraude, e podem muito bem tê-la cometido. A acusação contra 
Leibniz, feita enquanto ele ainda era vivo, foi de plágio. Não sei se 
realmente ele era culpado, mas a Sociedade Real de Londres decidiu 
que sim e ocondenou. O estudioso R. Westfall, em 1973, acusou 
Newton de “fraude deliberada”, pois descobriu que o cientista falseou 
os números para atingir os dados desejados. Kepler sempre afirmou 
que sua teoria sobre a órbita elíptica dos planetas se apoiava em 
cálculos matemáticos, mas, em 1990, descobriram que os números 
haviam sido inventados, e seu crime foi expresso em manchete de 
jornal. Mendel relatou proporções genéticas que não poderia ter visto 
em suas plantas e que não poderiam ter resultado de “acidentes de 
mostragem”. Ninguém sabe, contudo, se foi Mendel ou um de seus 
assistentes quem cometeu o erro. Pasteur, o cientista francês que 
descobriu como o calor mata os germes, mentiu a respeito de seus 
métodos, manipulou os dados e roubou uma ideia de um concorrente. 
As falcatruas foram descobertas no começo da década de 1990. 
(SHENKMAN, R. As mais famosas lendas, mitos e mentiras da história do mundo. 

Rio de Janeiro: Ediouro, 2005. Adaptado.) 

A tese apresentada no texto é defendida por meio de 
a) dados estatísticos.                      d) argumento religioso. 
b) exemplos.                                   e) raciocínio lógico. 
c) argumento de autoridade. 
 

03.Leia: Medo da cidade 
Hoje não existem grandes utopias. Alternativas para o que é 
percebido como problema das cidades são imaginadas, como a 
adoção de soluções particulares e a criação de espaços que negam 
o que é a essência do urbano moderno: abertura, liberdade, 

heterogeneidade, imprevisibilidade, anonimato. Privatização virou 
uma palavra mágica, remédio para todos os males, caminho para a 
modernidade numa era em que já não se acredita em progresso ou 
no desenvolvimento induzido pelo Estado.O receituário neoliberal 
manda privatizar, livrar-se do Estado, adotar soluções particulares e 
fragmentadas. Esse receituário, aplicado à segurança e ao espaço 
urbano, agrava tendências para as quais pretende ser solução, como 
a violência. Privatização, enclausuramento e isolamento, além de não 
poderem resolver o problema da segurança, fazem o medo circular e 
alimentam o ciclo de violência. De fato, eles reproduzem o medo da 
cidade sem poder criar um espaço sem medo. A noção do público 
como resíduo, como o que sobra do lado de fora dos muros, como 
aquilo que é para os que não têm meios de se defender por si 
próprios, além de não-democrática, não pode conduzir a uma solução 
para o problema da violência.Segurança é uma questão pública e 
coletiva, não privada. Porque a violência tem a ver com o estranho, o 
imprevisível, o desconhecido, pensa-se que possa ser controlada 
através de fortificações e cercamentos. Mas segurança tem a ver com 
a ordem pública, não com a ordem privada intramuros. A 
multiplicação de seguranças privadas e de todos os esforços de 
enclausuramento e blindagem minam a autoridade pública, a única 
capaz de manter a ordem e a segurança coletivas. Além disso, 
tornam mais explícita a desigualdade social.(CALDEIRA, T.) 
 

Uma das teses defendidas pela autora. 
a) Políticas privatizadoras devem propor construções fortificadas 
como medida de segurança. 
b) O convívio com o medo deve-se à separação entre as esferas do 
público e do particular. 
c) A segurança deve ser mantida pelo Estado, garantindo uma 
convivência mais democrática entre os cidadãos. 
d) O neoliberalismo propõe soluções que visam à segurança 
daqueles que não têm como se defender. 
e) O poder público busca soluções que se assemelham àquelas 
propostas pela segurança privada. 
 

04. No texto, a cidade é mostrada como: 
a) organização político-geográfica que, apesar dos problemas, 
possibilita experiências pessoais e interpessoais. 
b) modelo de organização espacial contemporâneo deteriorado pela 
ocupação desordenada, o que a torna inviável. 
c) exemplo da adoção do receituário neoliberal, responsável pelo 
surgimento da violência que assola o meio urbano. 
d) fruto da globalização, o que garante uma sociedade de iguais, 
preocupados com o bem comum. 
e) lugar que privilegia a homogeneidade, tolhendo manifestações de 
subjetividade. 
 

05. As palavras do primeiro parágrafo: utopias, heterogeneidade 
e males poderiam ser substituídas, sem prejuízo de sentido, 
respectivamente, por 
a) deslumbramentos, distinção e viroses. 
b) projetos, diversidade e mazelas. 
c) ilusões, hegemonia e achaques. 
d) enganos, igualdade e problemas. 
e) planejamentos, variedade e doenças. 
 

06.Leia:Sobre os perigos da leitura 
Nos tempos em que eu era professor da Unicamp, fui designado 
presidente da comissão encarregada da seleção dos candidatos ao 
doutoramento, o que é um sofrimento. Dizer esse entra, esse não 
entra é uma responsabilidade dolorida da qual não se sai sem 
sentimentos de culpa. Como, em 20 minutos de conversa, decidir 
sobre a vida de uma pessoa amedrontada? Mas não havia 
alternativas. Essa era a regra. Os candidatos amontoavam-se no 
corredor recordando o que haviam lido da imensa lista de livros cuja 
leitura era exigida. Aí tive uma ideia que julguei brilhante. Combinei 
com os meus colegas que faríamos a todos os candidatos uma única 
pergunta, a mesma pergunta. Assim, quando o candidato entrava 
trêmulo e se esforçando por parecer confiante, eu lhe fazia a 
pergunta, a mais deliciosa de todas: “Fale-nos sobre aquilo que você 
gostaria de falar!”. [...] 
 A reação dos candidatos, no entanto, não foi a esperada. Aconteceu 
o oposto: pânico. Foi como se esse campo, aquilo sobre o que eles 
gostariam de falar, lhes fosse totalmente desconhecido, um vazio 
imenso. Papaguear os pensamentos dos outros, tudo bem. Para isso, 
eles haviam sido treinados durante toda a sua carreira escolar, a 
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partir da infância. Mas falar sobre os próprios pensamentos – ah, isso 
não lhes tinha sido ensinado! 
 Na verdade, nunca lhes havia passado pela cabeça que alguém 
pudesse se interessar por aquilo que estavam pensando. Nunca lhes 
havia passado pela cabeça que os seus pensamentos pudessem ser 
importantes. (Rubem Alves, www.cuidardoser.com.br. Adaptado) 
 

De acordo com o texto, os candidatos 
a) não tinham assimilado suas leituras. 
b) só conheciam o pensamento alheio. 
c) tinham projetos de pesquisa deficientes. 
d) tinham perfeito autocontrole. 
e) ficavam em fila, esperando a vez. 
 

07. O autor entende que os candidatos deveriam 
a) ter opiniões próprias.               d) refletir sobre o vazio. 
b) ler os textos requeridos.           e) ter mais equilíbrio. 
c) não ter treinamento escolar. 
 

08. A expressão “um vazio imenso” (3.º parágrafo) refere-se a 
a) candidatos.    c) eles.           e) esse campo. 
b) pânico.           d) reação.  
 

09.Leia:A cultura da amizade 
A amizade tem sido eleita por pensadores e artistas de diversos 
tempos como uma das coisas mais importantes da vida. Há quem lhe 
atribua importância maior que o amor.  
Em nosso mundo contemporâneo não faltam produções escritas ou 
audiovisuais que coloquem a amizade no mais alto patamar. Porém, 
tanto nas produções de tempos passados como nas de tempos 
atuais, a amizade é tratada como um ideal, no sentido de que é algo 
difícil de ser obtido.  Na Antiguidade Clássica, Cícero já apontava a 
existência daqueles que suprimem a amizade de suas vidas ao 
comentar que os que assim o faziam pareciam-no privar o mundo do 
sol. Se há um amplo conhecimento de sua importância, por que a 
amizade é vista e apresentada como algo difícil e raro?  
Montaigne, em suas reflexões, oferece alguns elementos que nos 
permitem abordar melhor a questão. Ao apresentar a amizade como 
um tipo de relacionamento no qual se busca intimidade sem reservas, 
Motaigne põe o foco em um aspecto das relações pessoais que, se 
foi complexo em seu tempo, seguramente é problemático na 
sociedade ocidental contemporânea. 
É uma característica de seus dias atuais o crescente individualismo, 
que alguns pensadores preferem qualificar como narcisista. Vive-se 
em um ambiente no qual, mais do que ser, é preciso parecer. A 
criação da atividade de consultor de imagem nos dá a dimensão da 
separação cada vez maior entre o que efetivamente somos e a 
imagem que buscamos transmitir. A nossa aparência não busca 
refletir o que somos mas, em uma inversão do significado da palavra 
“imagem”, é ela quem nos define para os outros. Em tal contexto, 
como construir intimidade? E, em consequência, como cultivar 
amizades?  
Se tem sido benéfico para o sistema econômico, o individualismo 
narcisista tem transformado, no plano das relações pessoais, campos 
aráveis em terrenos arenosos. Milhares de anos atrás, a humanidade 
foi desfiada e deu uma resposta em um salto qualitativo ao aprender 
a cultivar a terra. Hoje, novo desafio é colocado e, novamente, a 
alternativa pode estar no desenvolvimento do cultivo, da cultura da 
amizade.(Guia do Estudante – Redação vestibular 2008. São Paulo: Abril, 2008.) 
 

O texto dissertativo apresenta três partes essenciais: um  introdução, 
na qual é exposta a tese ou ideia principal que resume o ponto de 
vista do autor acerca do tema; o desenvolvimento, constituído pelos 
parágrafos que explicam e fundamentam a tese; e a conclusão. 
Numere-os parágrafos do texto em estudo e identifique: 
a) O parágrafo em que é feita a introdução do texto; 
b) Os parágrafos que constituem o desenvolvimento do texto; 
c) O parágrafo de conclusão. 
 

10. A história de cada pessoa é parte da história biossociocultural. 
Esta, por sua vez, é parte da história cósmica. Esse enraizamento faz 
com que quatro forças entrem na constituição de sua identidade 
complexa: a cósmica, a biológica, a cultural e a pessoal. (BOFF, L. O 

despertar da águia. Rio de Janeiro: Vozes, 1998.)  

(   ) O emprego do pronome Esta é inadequado visto que retoma ideia 
posta anteriormente, deveria ser usado Essa.  
(   ) O pronome Esse remete o sentido do termo enraizamento para 
algo dito anteriormente, daí estar adequadamente empregado.  

(   ) A expressão por sua vez no texto enfatiza que a história a que se 
refere também se insere em algo maior, em uma relação de 
acréscimo e gradação.  
(   ) As três repetições do termo história no texto empobrecem a 
relação pretendida entre os tipos de história tratados por ser um 
hiperônimo. 
 

Assinale a sequência correta.  
a) F, F, V, V      c) F, V, V, F    e) F, V, F, V 
b) V, V, F, F      d) V, F, F, F  
 

11. O encadeamento adequado das partes de um texto confere-lhe 
coesão e coerência, propiciando que o leitor construa o sentido de 
forma clara. Ordene os trechos abaixo, numerando-os de 1 a 6, de 
modo a construir um texto.  
1 - As despesas se expandem a um ritmo superior ao do PIB.  
2 - Isso porque a ação estatal se torna mais necessária e complexa 
em campos típicos como fiscalização, educação, saúde, ciência, 
pesquisa.  
3 - A lei de Wagner diz que o tamanho de um governo aumenta à 
medida que o país se desenvolve.  
4 - Observa-se esse padrão em outros países ricos. 
5 - Por isso a carga tributária britânica saltou de 9% do PIB em 1990 
para os atuais 37% do PIB.  
6- A contrapartida é mais desenvolvimento e melhor qualidade dos 
serviços ofertados pelo governo. 
 

Assinale a sequência que torna os trechos um texto coeso e 
coerente.  
a) 1, 4, 5, 6, 2, 3    c) 3, 1, 6, 2, 5, 4    e) 3, 2, 1, 5, 4, 6 
b) 6, 2, 3, 4, 1, 5     d) 1, 4, 5, 3, 6, 2    
 
12.NAMORIDO, UM MAL DO MUNDO MODERNO  
Para nossa tristeza, a expressão está na moda. E, mais, o tipo de 
sujeito que se encaixa nela também. Quem, raios, inventou isso, 
minha gente?  
(...) Quer namorar? Ótimo! Quer juntar? Pronto: casou! Mas não me 
venha com essa opção em cima do muro, com jeito de quem vai 
colocar só o pezinho. O amor foi feito para mergulhar de cabeça.  

http://revistatpm.uol.com.br/blogs/euliatulias/2010  

Analise o texto e assinale a alternativa incorreta.  
a) “Namorido” é um neologismo que expressa uma prática de 
convivência fora dos padrões tradicionais na sociedade brasileira.  
b) O sentido da palavra “raios” em “Quem, raios, inventou...?” está 
relacionado ao verbo raiar: surgir, vir a existir, chegar.  
c) O modelo coloquial de linguagem adotado pela autora aproxima-a 
de seus leitores, pois confere ao texto um caráter interpessoal.  
d) Trata-se de um texto opinativo,  em que a autora manifesta 
indignação contra uma espécie de relação que ela julga superficial e 
descomprometida.  
e) Num contexto de debate, a expressão “Não me venha com essa 
opção...” denota um enfrentamento acirrado de ideias.  
 

13. As palavras e as expressões são mediadoras dos sentidos 
produzidos nos textos. Na fala de Hagar, a expressão “é como 
se” ajuda a conduzir o conteúdo enunciado para o campo da 
 

 
a) Conformidade, pois as condições meteorológicas evidenciam um 
acontecimento ruim.  
b) Reflexibilidade, pois o personagem se refere aos tubarões usando 
um pronome reflexivo.  
c) Condicionalidade, pois a atenção dos personagens é a condição 
necessária para a sua sobrevivência. 
d) Possibilidade, pois a proximidade dos tubarões leva à suposição 
do perigo iminente para os homens.  
e) Impessoalidade, pois o personagem usa a terceira pessoa para 
expressar o distanciamento dos fatos.  
 
 


