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01. 

 
Nesse texto, o autor remonta às origens da expressão “perder a 
tramontana”. Ao tratar do significado dessa expressão, utilizando 
a função referencial da linguagem, o autor busca 
a) apresentar seus indícios subjetivos. 
b) convencer o leitor a utilizá-la. 
c) expor dados reais de seu emprego. 
d) explorar sua dimensão estética. 
e) criticar sua origem conceitual. 
 

02.   

 

Para cumprir sua função social, o gênero notícia precisa divulgar 
informações novas. No texto Giocondas gêmeas, além de ser 
confirmada a existência  de uma tela gêmea de Mona Lisa e 
de serem destacadas as diferenças entre elas, o valor 
informativo do texto está centrado na 
 

a) afirmação de que a Gioconda genuína estava na fase da 
meia-idade. 
b) revelação da identidade da mulher pintada por Da Vinci, a 
florentina Lisa Gherardini. 
c) consideração de que as produções artísticas de Da Vinci 
datam do período renascentista. 
d) descrição do fato de que a tela original mostra um manto 
sobre o ombro esquerdo da personagem. 
e) confirmação da hipótese de que Da Vinci teve assistentes que 
o auxiliaram em algumas de suas obras. 
 

03. 
A carreira nas alturas 

A água está no joelho dos profissionais do mercado. As 
debilidades na formação em língua portuguesa têm alimentado 
um campo de reciclagem em português nas escolas de idiomas 
e nos cursos de graduação para pessoas oriundas do mundo 
dos negócios. A disciplina de Português Instrumental emerge na 
graduação de cursos da área de negócios. Várias escolas de 
idiomas têm ampliado o número de cursos de língua portuguesa 
para brasileiros que percebem a necessidade de atualização.  O 
que antes era restrito a profissionais de educação e 
comunicação, agora já faz parte da rotina de profissionais de 
várias áreas. Para eles, a língua portuguesa começa a ser 
assimilada como uma ferramenta para o desempenho estável. 
Sem ela, o conhecimento técnico fica restrito à própria pessoa, 
que não sabe comunicá-lo.   Embora algumas atuações exijam 
uma produção oral ou escrita mais frequente, como docência e 
advocacia, muitos profissionais precisam escrever relatório, 
carta, comunicado, circular. Na linguagem oral, todos têm de 
expressar-se de forma convincente nas reuniões, para ganhar 
respeito e credibilidade. Isso vale para todos os cargos da 
hierarquia profissional – explica Maria Helena Nóbrega, 
professora de língua portuguesa da Faculdade de Filosofia, 
Letras e Ciências Humanas, da USP. 

NATALI, Adriana. A carreira nas alturas. Disponível em: 
http://revistalingua.uol.com.br/textos/63/artigo249013-1.asp. Acesso em: 17 out. 

2013 
 

Nos usos cotidianos da língua, algumas expressões podem 
assumir diferentes sentidos.  A expressão “A água está no 
joelho” remete à 
a) exigência de aprofundamento em conhecimentos técnicos. 
b) demanda profissional por formação de professores e 
advogados. 
c) procura por escolas de idiomas para o aprendizado de 
línguas. 
d) melhoria de desempenho profissional nas várias áreas de 
conhecimento. 
e) necessidade imediata de aperfeiçoamento das habilidades 
comunicativas. 
 

04. 
Anfíbio com formato de cobra é descoberto no Rio Madeira 

(RO) 



Animal raro foi encontrado por biólogos em canteiro de obras de 
usina. Exemplares estão no Museu Emilio Goeldi, no Pará 
O trabalho de um grupo de biólogos no canteiro de obras da 
Usina Hidrelétrica Santo Antônio, no Rio Madeira, em Porto 
Velho, resultou na descoberta de um anfíbio de formato parecido 
com uma cobra. Atretochoana eiselti é o nome científico do 
animal raro descoberto em Rondônia. Até então, só havia 
registro do anfíbio no Museu de História Natural de Viena e na 
Universidade de Brasília. Nenhum deles tem a descrição exata 
de localidade, apenas “América do Sul”. A descoberta ocorreu 
em dezembro do ano passado, mas apenas agora foi divulgada. 

XIMENES, M. Disponível em: http://g1.globo.com. Acesso em: 1 ago. 2012. 
 

A notícia é um gênero textual em que predomina a função 
referencial da linguagem. No texto, essa predominância 
evidencia-se pelo(a) 
a) recorrência de verbos no presente para convencer o leitor. 
b) uso da impessoalidade para assegurar a objetividade da 
informação. 
c) questionamento do código linguístico na construção da 
notícia. 
d) utilização de expressões úteis que mantêm aberto o canal de 
comunicação com o leitor. 
e) emprego dos sinais de pontuação para expressar as emoções 
do autor. 
 

05. 

Ave a raiva desta noite  
A baita lasca fúria abrupta  
Louca besta vaca solta  
Ruiva luz que contra o dia  
Tanto e tarde madrugada  
 

LEMINSKI, P. Distraídos venceremos. São Paulo: Brasiliense, 2002 
(fragmento). 

 

No texto de Leminski, a linguagem produz efeitos sonoros e 
jogos de imagens. Esses jogos caracterizam a função poética da 
linguagem, pois 
a) objetivam convencer o leitor a praticar uma determinada ação. 
b) transmitem informações, visando levar o leitor a adotar um 
determinado comportamento. 
c) visam provocar ruídos para chamar a atenção do leitor. 
d) apresentam uma discussão sobre a própria linguagem, 
explicando o sentido das palavras. 
e) representam um uso artístico da linguagem, com o objetivo de 
provocar prazer estético no leitor. 
 

06. 

 
A charge aborda uma situação do cotidiano de algumas famílias. 
Nesse sentido, ela tem o objetivo comunicativo de 
a) denunciar os prejuízos da falta de diálogo entre pai e filho. 
b) mostrar as diferenças entre preferências de entretenimento 
entre pais e filhos. 
c) evidenciar os excessos de utilização de redes sociais em 
momentos de convivência familiar. 
d) demonstrar que as mudanças culturais corridas nas 
sociedades impõem novos comportamentos às famílias. 
e) enfatizar que a socialização das informações sobre filhos é 
uma forma de demonstrar orgulho de familiares. 
 

07. 

 

 
No processo de modernização apresentado na tirinha, Mafalda 
depara-se com um contraponto entre 
a) o domínio dos modos de produção e a geração de novas 
ferramentas com a tecnologia de informação e comunicação. 
b) o acompanhamento das mudanças na sociedade e o 
surgimento de novas opções de vida e trabalho com a 
cibernética. 
c) a constatação do avanço da tecnologia e a proposição de 
reprodução de velhas práticas com novas máquinas. 
d) a apresentação de novas perspectivas de vida e trabalho para 
a mulher com os avanços das tecnologias de informação. 
e) a aplicação da cibernética e o descontentamento com a 
passividade do cotidiano das mulheres no trabalho de corte e 
costura. 
 

08.  

 
A cada verão, o Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, 
traz preocupação para os brasileiros. A charge retrata essa 
situação a que o país está submetido. Considerando os objetivos 
da charge, sua posição crítica se dá na medida em que 
a) compara o mosquito a um esportista. 
b) enfatiza o poder de resistência do inseto. 
c) elege o mosquito como o vilão da saúde. 
d) atribui características humanas ao mosquito. 
e) ignora a gravidade da questão por meio do humor. 
 
09 . O exercício da crônica 
Escrever prosa é uma arte ingrata. Eu digo prosa como se faz 
um cronista; não a prosa de um ficcionista, na qual este é levado 
meio a tapas pelas personagens e situações que, azar dele, 
criou porque quis. Com um prosador do cotidiano, a coisa fia 
mais fino. Senta-se ele diante de sua máquina, olha através da 
janela e busca fundo em sua imaginação um fato qualquer, de 
preferência colhido no noticiário matutino, ou da véspera, em 
que, com as suas artimanhas peculiares, possa injetar um 
sangue novo. Se nada houver, resta-lhe o recurso de olhar em 



torno e esperar que, através de um processo associativo, surja-
lhe de repente a crônica, provinda dos fatos e feitos de sua vida 
emocionalmente despertados pela concentração. Ou então, em 
última instância, recorrer ao assunto da falta de assunto, já 
bastante gasto, mas do qual, no ato de escrever, pode surgir o 
inesperado. 

MORAES, V. Para viver um grande amor: crônicas e poemas. São 
Paulo: Cia. das Letras, 1991. 

Predomina nesse texto a função da linguagem que se constitui 
a) nas diferenças entre o cronista e o ficcionista. 
b) nos elementos que servem de inspiração ao cronista. 
c) nos assuntos que podem ser tratados em uma crônica. 
d) no papel da vida do cronista no processo de escrita da 
crônica. 
e) nas dificuldades de se escrever uma crônica por meio de uma 
crônica. 
 

10. 

 
Na criação do texto, o chargista Iotti usa criativamente um 
intertexto: os traços reconstroem uma cena de Guernica, painel 
de Pablo Picasso que retrata os horrores e a destruição 
provocados pelo bombardeio a uma pequena cidade da 
Espanha. Na charge, publicada no período de carnaval, recebe 
destaque a figura do carro, elemento introduzido por Iotti no 
intertexto. Além dessa figura, a linguagem verbal contribui para 
estabelecer um diálogo entre a obra de Picasso e a charge, ao 
explorar 
a) uma referência ao contexto, “trânsito no feriadão”, 
esclarecendo-se o referente tanto do texto de Iotti quanto da 
obra de Picasso. 
b) uma referência ao tempo presente, com o emprego da forma 
verbal “é”, evidenciando-se a atualidade do tema abordado tanto 
pelo pintor espanhol quanto pelo chargista brasileiro. 
c) um termo pejorativo, “trânsito”, reforçando-se a imagem 
negativa de mundo caótico presente tanto em Guernica quanto 
na charge. 
d) uma referência temporal, “sempre”, referindo-se à 
permanência de tragédias retratadas tanto em Guernica quanto 
na charge. 
e) uma expressão polissêmica, “quadro dramático”, remetendo-
se tanto à obra pictórica quanto ao contexto do trânsito brasileiro. 
 

Gabarito 
01 – C / 02 – E / 03 – E / 04 – B / 05 – E / 06 – C / 07 – C /  
08 – B / 09 – E / 10 – E.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


