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Lista Complementar ( Prof.º Neto) 

 

01. São Paulo – Quer ganhar um milhão de dólares (cerca de R$ 

3,15 milhões de reais)? Basta ajudar a CocaCola a resolver um 
de seus maiores problemas: o açúcar. A The Coca-Cola 
Company abriu um concurso mundial na semana passada 
convocando cientistas e curiosos de todo o mundo a achar algo 
que a empresa ainda não achou: um substituto definitivo para o 
açúcar. A empresa busca um adoçante natural, seguro, de baixo 
teor calórico ou nulo e que tenha a mesma sensação de doce do 
açúcar de cana quando misturado às bebidas e comidas. A 
preocupação da empresa pode ser com a saúde de seus 
consumidores, mas também é temor com sua própria saúde 
financeira.  

http://exame.abril.com.br/marketing/coca-cola-pagara-milhoes-maior-problema/ 
(acesso em 17.08.2017).  

  

O termo “saúde” no texto criou um efeito de sentido que  
a) indica o estado de boa disposição física e psíquica; bem-estar.  
b) atende à necessidade inerente daqueles que buscam estar de 
acordo com as medidas que indicam bom preparo físico.  
c) apresenta-se polissêmico já que atende a dois distintos 
sentidos.  
d) indica uma ambiguidade, defeito que deve ser combatido em 
textos, sobretudo de ampla divulgação.  
e) foi usado em sentido metafórico com certo tom de ironia. 
 

02. "Todas as variedades linguísticas são estruturadas e 

correspondem a sistemas e subsistemas adequados às 
necessidades de seus usuários. Mas o fato de estar a língua 
fortemente ligada à estrutura social e aos sistemas de valores 
da sociedade conduz a uma avaliação distinta das 
características das suas diversas modalidades regionais, sociais 
e estilísticas. A língua padrão, por exemplo, embora seja uma 
entre as muitas variedades de um idioma, é sempre a mais 
prestigiosa, porque atua como modelo, como norma, como ideal 
linguístico de uma comunidade. Do valor normativo decorre a 
sua função coercitiva sobre as outras variedades, com o que se 
torna uma ponderável força contrária à variação." 

                   Celso Cunha. Nova gramática do português contemporâneo. 
Adaptado.  

A partir da leitura do texto, podemos inferir que uma língua é: 
a) conjunto de variedades linguísticas, dentre as quais uma 
alcança maior valor social e passa a ser considerada exemplar.  
b) sistema que não admite nenhum tipo de variação linguística, 
sob pena de empobrecimento do léxico. 
c) a modalidade oral alcança maior prestígio social, pois é o 
resultado das adaptações linguísticas produzidas pelos falantes. 
d) a língua padrão deve ser preservada na modalidade oral e 
escrita, pois toda modificação é prejudicial a um sistema 
linguístico. 
e) sistema de expressão verbal e oral variável, cujo valor das 
muitas formas de expressão da língua é igual. 
 

03. 

Até quando? 
Não adianta olhar pro céu 
Com muita fé e pouca luta 
Levanta aí que você tem muito protesto pra fazer 
E muita greve, você pode, você deve, pode crer 
Não adianta olhar pro chão 
Virar a cara pra não ver 
Se liga aí que te botaram numa cruz e só porque Jesus 
Sofreu não quer dizer que você tenha que sofrer! 
GABRIEL, O PENSADOR. Seja você mesmo (mas não seja 
sempre o mesmo). 
Rio de Janeiro: Sony Music, 2001 (fragmento). 
As escolhas linguísticas feitas pelo autor conferem ao texto 
a) caráter atual, pelo uso de linguagem própria da internet. 

b) cunho apelativo, pela predominância de imagens metafóricas. 
c) tom de diálogo, pela recorrência de gírias. 
d) espontaneidade, pelo uso da linguagem coloquial. 
e) originalidade, pela concisão da linguagem. 
 

04. a divergência está no fato de existirem pessoas que 

possuem um grau de escolaridade mais elevado e com um poder 
aquisitivo maior que consideram um determinado modo de falar 
como o “correto”, não levando em consideração essas variações 
que ocorrem na língua. Porém, o senso linguístico diz que não 
há variação superior à outra, e isso acontece pelo “fato de no 
Brasil o português ser a língua da imensa maioria da população 
não implica automaticamente que esse português seja um bloco 
compacto coeso e homogêneo”. 

(BAGNO, 1999, p. 18) 

Sobre o fragmento do texto de Marcos Bagno, não se pode inferir 
que 
a) a língua deve ser preservada e utilizada como um instrumento 
de opressão. Quem estudou mais define os padrões linguísticos, 
analisando assim o que é correto e o que deve ser evitado na 
língua. 
b) as variações linguísticas são próprias da língua e estão 
alicerçadas nas diversas intenções comunicacionais. 
c) a variedade linguística é um importante elemento de inclusão, 
além de instrumento de afirmação da identidade de alguns 
grupos sociais. 
d) o aprendizado da língua portuguesa não deve estar restrito ao 
ensino das regras. 
e) segundo Bagno, não podemos afirmar que exista um tipo de 
variante que possa ser considerada superior à outra, já que 
todas possuem funções dentro de um determinado grupo social. 
 

05. 

 
 

 



 

 

 
 
A página de relacionamentos Facebook se presta a diversas 
finalidades. As fanpages, por exemplo, dedicam-se à imagem de 
famosos ou de programas televisivos; já as comunidades, a 
assuntos variados. Nesse sentido, tais características revelam 
que essa rede social 
a) exige auto grau de conhecimento intelectual por parte do 
usuário, tendo em vista que estabelece constante relação 
intertextual com obras de valor cultural elevado. 
b) é imprescindível para o processo de aquisição da língua 
materna do brasileiro, uma vez que propõe novas concepções 
de expressão do português. 
c) interfere negativamente no processo de aquisição de 
conhecimento por parte do indivíduo porque divulga apenas 
produto cultural da massa. 
d) é pouco útil à sociedade, já que despreza todo e qualquer 
conhecimento oriundo do saber intelectual, voltando-se ao 
humor simplório. 
e) contribui para o desenvolvimento do processo de leitura do 
usuário da língua, tendo em vista que o põe em contato variadas 
formas de linguagem. 
 

PARA AS 2 QUESTÕES SEGUINTES 

 
06. Da leitura do poema, infere-se que   

a) a ação dos pretendentes revela seu perfil psicológico e 
explicita uma maneira de entender a mulher.  
b) é uma narrativa envolvendo três personagens: os 
pretendentes de Teresinha. 
c) o poema enfatiza a simultaneidade dos relacionamentos de 
Teresinha com seus pretendentes num tempo passado. 
d) cada pretendente tratava Teresinha de modo diferente, mas 
nenhum a via simplesmente como mulher. 
e) a narradora revela-se uma mulher ingênua e recatada, à 
espera do amor que a complete. 
 

07. Em relação aos recursos expressivos utilizados na canção, 

julgue os itens:   
 I - O poema é uma releitura de uma antiga cantiga de roda 
infantil, caracterizando uma relação intertextual.  

II - A construção das estrofes é marcada pela presença de 
paralelismo sintático, ou seja, são introduzidas informações 
novas pela repetição de estruturas sintáticas.  
III – No texto, é explorada a poeticidade, tanto que há trabalho 
com a linguagem de forma a torná-la original.  
  

São verdadeiros: 
a) Apenas item I.    c) Itens I e III.    e) Todos os itens. 
b) Itens I e II.           d) Itens II e III. 
 

08. 

 
 

Com a finalidade de explicitar a variação de sentido natural ao 
emprego da pontuação, um artigo sobre o Poder da vírgula foi 

publicado em um blog de Língua Portuguesa. Considerando que 
o emprego de pontuações em construções de enunciados 
verbais concorre para a progressão temática e para a 
organização e estruturação de textos no português, acerca da 
inserção da vírgula no texto apresentado, deixa-se de observar 
que 
a) tanto em “mulher” quanto em “tem”, a colocação da vírgula 
obedece a regra que prega a separação entre o sujeito e o verbo 
na oração.  
b) em ambas as construções, a vírgula é necessária para 
separar a ideia que possui sentido de condição da ideia que 
revela a conclusão dessa condição. 
c) no enunciado cuja estruturação supostamente seria 
construído por mulheres, o sujeito da oração principal aparece 
oculto no verbo. 
d) no enunciado cuja estruturação supostamente seria 
construído por homens, o sujeito da oração principal aparece 
explícito. 
e) introduzir a vírgula em qualquer outro lugar da oração, que 
não seja o indicado no texto, será considerado desvio da regra 
de construção frasal no português. 
 

09. 
Por que sentimos calafrios e desconforto ao ouvir certos 
sons agudos – como unhas arranhando um quadro-negro? 

Esta é uma reação instintiva para protegermos nossa audição. A 
cóclea (parte interna do ouvido) tem uma membrana que vibra 
de acordo com as frequências sonoras que ali chegam. A parte 
mais próxima ao exterior está ligada à audição de sons agudos; 
a região mediana é responsável pela audição de sons de 
frequência média; e a porção mais final, por sons graves. As 
células da parte inicial, mais delicadas e frágeis, são facilmente 
destruídas – razão por que, ao envelhecermos, perdemos a 
capacidade de ouvir sons agudos. Quando frequências muito 
agudas chegam a essa parte da membrana, as células podem 
ser danificadas, pois, quanto mais alta a frequência, mais 
energia tem seu movimento ondulatório. Isso, em parte, explica 
nossa aversão a determinados sons agudos, mas não a todos. 
Afinal, geralmente não sentimos calafrios ou uma sensação ruim 
ao ouvirmos uma música com notas agudas.  
Aí podemos acrescentar outro fator. Uma nota de violão tem um 
número limitado e pequeno de frequências – formando um som 
mais “limpo”. Já no espectro de som proveniente de unhas 
arranhando um quadro-negro (ou de atrito entre isopores ou 
entre duas bexigas de ar) há um número infinito delas. Assim, as 
células vibram de acordo com muitas frequências e aquelas 
presentes na parte inicial da cóclea, por serem mais frágeis, são 
lesadas com mais facilidade. Daí a sensação de aversão a esses 
sons agudos e “crus”. 
                                                                     Ronald Ranvaud, Ciência Hoje, nº 282.  
 

Em São Paulo diz-se “bexigas”, enquanto no Rio de Janeiro diz-
se “balões”. Essa diferença é um exemplo de  
a) linguagem coloquial.   
b) gíria.   



 

c) regionalismo.  
d) linguagem erudita.   
e) arcaísmo. 
 

10. COMPADRE DJUCA: Lá em Poconé é assim mermo. 

Dishque tudo o que osh povo de Cuiabá inventa, o poconeano 
copia. Dishque Cuiabá foi o primero lugar que teve dgelo, né? 
Aí, dishque saiu Odir voano lá de Poconé, veio aqui, comprô 
duas barra de dgelo, torô pra Poconé. Tchegô lá, pindurô uma 
na varanda dele pra moshtrá que ele tinha dgelo pra vende, né? 
Foi guarda a outra. Quando ele vortô, cadê o dgelo? Dishque ele 
oiô, falô: - Eh, povo de Poconé, bem invedjoso! Além de robá 
meu dgelo, inda midjaro no mea varanda! CAMPOS, Cristina. O 
falar cuiabano. 1 ed. Cuiabá: Carlini & Caniato Editorial, 2014, p. 
140.  
  

A identidade cultural de um povo tem por expressão máxima a 
língua escrita e oral. No caso do português brasileiro, sabe-se 
que há variadas marcas que revelam a peculiaridade de cada 
região do Brasil. Observando a narrativa apresentada, nota-se 
esforço por evidenciar traços fonéticos do povo cuiabano 
reiteradamente, ao passo que  
a) emprega no texto escrito palavras de uso exclusivo da 
sociedade mato-grossense. 
b) flexibiliza no texto as regras de concordância pregadas pela 
gramática do português. 
c) constrói enunciados mais curtos, o que contraria as regras 
gramaticais sobre a frase. 
d) submete a escrita das palavras a traços fonéticos peculiares 
do falante cuiabano. 
e) propõe a reestruturação da ordem dos termos na oração do 
português brasileiro. 
 
 

GABARITO 
 
1 – C 

2 – A 

3 – D 

4 – A 

5 – E 

6 – A 

7 – E 

8 – A 

9 – A 

10 - D 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


