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Questão por Competência 

Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias 

 

Competência 1 - Aplicar as tecnologias da comunicação e da informação na 
escola, no trabalho e em outros contextos relevantes para sua vida. 

 
Questão 01  
 

Ronaldo Fenômeno 
 

Li a reportagem “Os motivos do adeus” (23 de fevereiro), sobre a 

despedida de Ronaldo Fenômeno, e rendo-me a uma pessoa que venceu 
barreiras e fez milhões de brasileiros mais felizes. Meus parabéns, Ronaldo! 

 

        Eduardo Fernandes Silva – Nova Lima, MG 
                     Veja. São Paulo: Abril, ano 44, n. 9, mar. 2011. p. 38. 
 

Conclui-se que o gênero textual carta do leitor cumpre sua funcionalidade 
porque: 
 

a) quem escreveu a carta do leitor emite uma opinião sobre uma 
reportagem publicada na revista. 
 

b) a opinião é expressa em linguagem formal, principal característica do 

gênero. 
 

c) quem escreveu a carta do leitor demonstra preocupação com o adeus de 
Ronaldo Fenômeno. 
 

d) quem escreveu a carta do leitor se identificou com a história de sucesso 
de Ronaldo Fenômeno. 
 

e) a opinião expressa coincide com a do editorial da revista. 

 
Questão 02 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
       CURY, C. Disponível em: <http://tirasnacionais.blogspot.com>. 

                                     Acesso em: 13 nov. 2011. (Foto: Reprodução). 
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A tirinha denota a postura assumida por seu produtor frente ao uso social da 

tecnologia para fins de interação e de informação. Tal posicionamento é 
expresso, de forma argumentativa, por meio de uma atitude: 
 

a) crítica, expressa pelas ironias. 
 

b) resignada, expressa pelas enumerações. 
 

c) indignada, expressa pelos discursos diretos. 
 

d) agressiva, expressa pela contra-argumentação. 
 

e) alienada, expressa pela negação da realidade. 

 
Competência 2 - Conhecer e usar língua(s) estrangeira(s) moderna(s) 

como instrumento de acesso a informações e a outras culturas e grupos 
sociais.  

 
Questão 01  
 

 

Peanuts, de Charles Schulz. Extraído do site:  
www.gocomics.com/peanuts/2011/03/31. Acesso: 15 mar. 2016. 

 

As frases I didn‟t feel very well when I got up this morning e You looked like 

you were feeling better expressam, respectivamente: 
 

a) uma verdade e uma mentira. 

b) uma afirmação e uma mentira. 

c) uma impressão e uma verdade. 

d) um fato e uma impressão. 

e) um fato e uma opinião. 

 
Questão 02 
 

Quotes of the Day 
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Friday, Sep. 02, 2011 
 

“There probably was a shortage of not just respect and boundaries but also 

love. But you do need, when they cross the line and break the law, to be 
very tough.” 
 

British Prime Minister DAVID CAMERON, arguing that those involved in the 

recent riots in England need “tough love” as he vows to “get to grips” with 

the country‟s problem families. 
 

Disponível em: <www.time.com>. Acesso em: 5 nov. 2011 (adaptado). 
 

A respeito dos tumultos causados na Inglaterra em agosto de 2011, as 
palavras de alerta de David Cameron têm como foco principal: 
 

a) enfatizar a discriminação contra os jovens britânicos e suas famílias. 
 

b) criticar as ações agressivas demonstradas nos tumultos pelos jovens. 
 

c) estabelecer relação entre a falta de limites dos jovens e o excesso de 
amor. 
 

d) reforçar a ideia de que os jovens precisam de amor, mas também de 

firmeza. 
 

e) descrever o tipo de amor que gera problemas às famílias de jovens 

britânicos. 
 

Competência 3 - Compreender e usar a linguagem corporal como relevante 
para a própria vida, integradora social e formadora da identidade. 

 
Competência 4 - Compreender a arte como saber cultural e estético 

gerador de significação e integrador da organização do mundo e da própria 
identidade. 

 
Questão 01 - O mosaico foi considerado por muitos como „uma pintura para 

a eternidade‟, por conta da durabilidade de seus materiais. Ao longo da 
história da arte essa técnica foi sendo progressivamente deixada de lado, 

até que na segunda metade do séc. XV, já havia sido praticamente 
substituída pelos afrescos. De acordo com historiadores da arte, essa técnica 

já era usada ao redor de 3.500 a.C., na Mesopotâmia. Foi muito popular 

também na Grécia Clássica e na arte romana, especialmente em Pompeia e 
Herculano. O apogeu dessa arte se deu no período bizantino.  
 

Quanto ao mosaico bizantino, é correto afirmar que: 
 

a) retratava temas seculares e batalhas, e usou da técnica do trompe l‟oeil 

para dar perspectiva às composições. 
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b) usava pequenas peças cerâmicas esmaltadas a baixa temperatura, sua 

temática era bastante religiosa, o vermelho era a principal cor usada nos 
fundos das cenas. 
 

c) foi usado principalmente no chão das edificações, sendo que era um 

retrato da vida cotidiana da sociedade bizantina. 
 

d) usava cubos de vidro brilhantes, sua temática era principalmente 

religiosa, fez muito uso do ouro, as peças tinham superfícies irregulares 
aumentando o brilho dos mosaicos. 
 

e) usou da técnica do trompe l‟oeil para dar perspectiva às composições 

religiosas. 
 

Questão 02 - TEXTO I: 
 

Caravaggio foi um dos artistas mais importantes do barroco italiano. Apesar 

de retratar temas religiosos, suas obras não “demonstravam” a perfeição 
das santidades e muito menos a beleza que as pinturas religiosas 

geralmente exerciam naquela época. Ao contrário, eram extremamente 
obscuras e muitas vezes assustadoras, o que deu origem ao movimento 

conhecido como Tenebrismo. 
 

A morte está presente na maioria de suas pinturas, quase sempre 
representada por um crânio. O que nos faz pensar que durante toda a vida o 

homem vive um grande conflito com a morte e "flerta" com ela na maioria 
das vezes. 
 

                  Fonte: <http://goo.gl/2jeaIO>. Acesso em: 23 mar. 2016. 
 

TEXTO II: 
 
 

 
 

MICHELANGELO MERISI DA CARAVAGGIO / SÃO JERÔNIMO 
               Fonte: <http://goo.gl/ml4lCW >. Acesso: 23 mar. 2016. 

 

Quanto à arte do período Barroco, assinale a alternativa correta. 
 

a) Na pintura, os artistas utilizavam uma técnica conhecida como claro e 
escuro. 
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b) As obras dos artistas barrocos europeus não valorizam as cores e tinham 

pouco contraste. 
 

c) O dourado é banido da escultura como uma forma de entrega dos bens 
materiais. 
 

d) É na arquitetura barroca que surgem os arcos e cúpulas. 
 

e) É no período barroco que surgem os deuses mitológicos. 
 

Questão 03 - O hipertexto permite – ou, de certo modo, em alguns casos, 
até mesmo exige – a participação de diversos autores na sua construção, a 

redefinição dos papéis de autor e leitor e a revisão dos modelos tradicionais 
de leitura e de escrita. Por seu enorme potencial para se estabelecerem 

conexões, ele facilita o desenvolvimento de trabalhos coletivamente, o 
estabelecimento da comunicação e a aquisição de informação de maneira 

cooperativa. 
 

Embora haja quem identifique o hipertexto exclusiva - mente com os textos 

eletrônicos, produzidos em determinado tipo de meio ou de tecnologia, ele 
não deve ser limitado a isso, já que consiste numa forma organizacional que 

tanto pode ser concebida para o papel como para os ambientes digitais. É 
claro que o texto virtual permite concretizar certos aspectos que, no papel, 

são praticamente inviáveis: a conexão imediata, a comparação de trechos de 
textos na mesma tela, o “mergulho” nos diversos aprofundamentos de um 

tema, como se o texto tivesse camadas, dimensões ou planos. 
 

RAMAL, A. C. Educação na cibercultura: hipertextualidade, leitura, escrita e 
aprendizagem. Porto Alegre: Artmed, 2002. 

 

Considerando-se a linguagem específica de cada sistema de comunicação, 
como rádio, jornal, TV, internet, segundo o texto, a hipertextualidade 

configura-se como um(a): 
 

a) elemento originário dos textos eletrônicos.  
 

b) conexão imediata e reduzida ao texto digital. 
 

c) novo modo de leitura e de organização da escrita. 
 

d) estratégia de manutenção do papel do leitor com perfil definido. 
 

e) modelo de leitura baseado nas informações da superfície do texto. 
 

Questão 04 
 

   PINTURA EGÍPCIA 
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A arte, no período, era padronizada, pois seguia critérios religiosos; assim, 

não se fazia uso da criatividade ou da imaginação. As pinturas eram 
anônimas e não registravam o estilo do artista, mas o faraó. A primeira 

regra a ser seguida era: 
 

A lei da frontalidade: era obrigatória e consistia na representação de 
pessoas com o tronco de frente, os pés, a cabeça e as pernas ficavam de 

perfil. Portanto, não era uma arte naturalista. Na escultura, apesar das 
convenções, as estátuas eram representadas de acordo com os traços 

particulares da pessoa, principalmente a posição que ocupava na sociedade, 
o seu trabalho e traços raciais. 
 

Depois, no Médio Império, o Egito apresentava suas esculturas e retratos 
com uma aparência ideal e não real, como, por exemplo, os reis. Já no Novo 

Império, o ápice do crescimento egípcio, é marcado pela reconstrução de 
templos inacabados. 
 

Um novo tipo de coluna, nos templos mais conservados, Carnac e Luxor em 

homenagem ao deus Amon, se destacavam, pois eram trabalhados com 
papiro e a flor de lótus. Um dos monumentos que se destacaram foi o 

Túmulo da rainha Hatshepsut. 
 

    Arte Egípcia. Disponível em: <http://historia-da-arte.info/idade-    

    antiga/arte-egipcia.html>. Acesso dia: 12/05/2016. 
 

A cultura egípcia foi profundamente marcada pela religião e pela supremacia 

política do faraó. Esses dois elementos exerceram grande influência nas 
artes (arquitetura, escultura, pintura, literatura) e na atividade científica. 

Sobre a Arte Egípcia e a sua representação pode-se caracterizá-la como: 
 

a) definidora de valores passageiros e transitórios como forma de 

representação privilegiada. 
 

b) criadora das imagens como modelo de conduta, utilizando-as em rituais 
profanos. 
 

c) adornos para os palácios como forma de representação pública do poder 
político. 
 

d) responsável por valorizar a originalidade na criação artística como 

possibilidade de experimentação de novos estilos. 
 

e) eleitora dos valores eternos, presentes nos monumentos funerários, como 

objeto de representação, assim tais representações possuíam um caráter 
profilático quanto à vida após a morte. 
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Competência 5 - Analisar, interpretar e aplicar recursos expressivos das 
linguagens, relacionando textos com seus contextos, mediante a natureza, 

função, organização, estrutura das manifestações, de acordo com as 
condições de produção e recepção. 

 
Questão 01 
 

De gramática e de linguagem 
 

E havia uma gramática que dizia assim: 

“Substantivo (concreto) é tudo quanto indica 

Pessoa, animal ou cousa: João, sabiá, caneta”. 

Eu gosto é das cousas. As cousas, sim!... 

As pessoas atrapalham. Estão em toda parte. 

                              [Multiplicam-se em excesso. 

As cousas são quietas. Bastam-se. Não se 

                                        [metem com ninguém. 

Uma pedra. Um armário. Um ovo. (Ovo, nem 

                                                                   [sempre, 

Ovo pode estar choco: é inquietante...) 

As cousas vivem metidas com as suas cousas. 

E não exigem nada. 

Apenas que não as tirem do lugar onde estão. 

E João pode neste mesmo instante vir bater à 

                                                             [nossa porta. 

Para quê? não importa: João vem! 

E há de estar triste ou alegre, reticente ou falastrão, 

Amigo ou adverso... João só será definitivo 

Quando esticar a canela. Morre, João... 

QUINTANA, Mário. Nariz de vidro. 14. ed. São Paulo: Moderna, 1996. p. 30. 
 

Pode-se concluir que no poema: 

a) o eu lírico utiliza argumentos que esclarecem sua preferência pelas coisas 

e pelas pessoas. 
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b) o eu lírico enfatiza a beleza do movimento da vida. 
 

c) o eu lírico mostra preferência por João morto, pois assim ele ficaria quieto 
como as cousas. 
 

d) o trecho entre aspas define substantivo como algo imutável. 
 

e) a presença do ou em reticente ou falastrão indica que os dois adjetivos 
são sinônimos. 

 
Questão 02 - TEXTO I: 
 

Quem sabe, devido às atividades culinárias da esposa, nesses idílios Vadinho 
dizia-lhe "Meu manuê de milho verde, meu acarajé cheiroso, minha 

franguinha gorda", e tais comparações gastronômicas davam justa ideia de 
certo encanto sensual e caseiro de dona Flor a esconder-se sob uma 

natureza tranquila e dócil. Vadinho conhecia-lhe as fraquezas e as expunha 
ao sol, aquela ânsia controlada de tímida, aquele recatado desejo fazendo-se 

violência e mesmo incontinência ao libertar-se na cama. 
 

AMADO, J. Dona Flor e seus dois maridos.  
São Paulo: Martins, 1966. 

 

TEXTO II: 
 

As suas mãos trabalham na braguilha das calças do falecido. Dulcineusa me 

confessou mais tarde: era assim que o marido gostava de começar as 
intimidades. Um fazer de conta que era outra coisa, a exemplo do gato que 

distrai o olhar enquanto segura a presa nas patas. Esse o acordo silencioso 
que tinham: ele chegava em casa e se queixava que tinha um botão a cair. 

Calada, Dulcineusa se armava dos apetrechos da costura e se posicionava a 
jeito dos prazeres e dos afazeres. 
 

COUTO, M. Um do chamado tempo, uma casa chamada terra.  

São Paulo: Cia. das Letras, 2002. 
 

Tema recorrente na obra de Jorge Amado, a figura feminina aparece, no 

fragmento, retratada de forma semelhante à que se vê no texto do 
moçambicano Mia Couto. Nesses dois textos, com relação ao universo 

feminino em seu contexto doméstico, observa-se que o: 
 

a) desejo sexual é entendido como uma fraqueza moral, incompatível com a 

mulher casada. 
 

b) a mulher tem um comportamento marcado por convenções de papéis 
ligados ao seu gênero de identificação. 
 

c) à mulher cabe o poder da sedução, expresso pelos gestos, olhares e 
silêncios que ensaiam. 

d) a mulher incorpora o sentimento de culpa e age com apatia, como no 
mito bíblico da serpente. 
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e) a dissimulação e a malícia fazem parte do repertório feminino nos 
espaços público e íntimo.  

 
Questão 03 - “Na segunda metade do século XIX, a revolução industrial e 

científica provoca uma perturbação dos modos de pensar. A percepção 
artística evolui. O fascínio pela história, que marca a arte acadêmica e o 

gosto burguês, dá lugar ao confronto, e mesmo ao choque entre o passado e 
o presente, que caracterizam a modernidade. 
 

     O Realismo, o Impressionismo, o Simbolismo e a Arte Nova, que se 
sucedem nesta parte do século, testemunham a participação dos maiores 

artistas neste debate, de Courbet a Rodin, passando por Manet, Monet, 
Gauguin ou Van Gogh, não esquecendo Odilon Redon, Ensor ou Klimt. 
 

     Estes artistas querem-se libertar das referências estilísticas do passado. 

Primeiro pela novidade dos temas: inspiram-se na realidade social, 
desprezando o „belo acadêmico‟. Dúvidas e inquietudes encontram uma 

resposta deslocada no Simbolismo, tornando-se a interioridade objeto de 

pesquisa. A Arte Nova ambiciona a criação de uma arte à serviço da vida. 
Reivindica-se em seguida um novo papel: o artista deixa de ser pintor de 

história, retratos, paisagens ou cenas de gênero, para passar a ser 
testemunha do universo em que se encontra. Adota novas formas de pintar: 

prefere o inacabado e a sensação fugidia às figuras perfeitamente 
modeladas do passado; troca o atelier pelo ar livre e o trabalho sobre o 

motivo. 
 

     Articulada mais de modo temático (a modernidade, a paisagem, o 
Simbolismo, o Ecletismo, a Arte Nova) do que cronológico, esta obra 

debruça-se sobre essa profunda mutação da arte que abre caminho para o 

Fauvismo e para o Cubismo do século XX.” 
 

                    Sinopse do livro “A Arte no século XIX” de Nicle Tuffelli. 
 

Sobre o texto acima e sobre seus estudos acerca da arte século XIX, marque 

a alternativa correta. 
 

a) Desde o Romantismo é possível verificar em artistas como Goya e Turner 

elementos importantes do que virá a ser chamado de Arte Moderna, embora 
neles sejam mais um produto do desenvolvimento deles como artistas do 

que uma escolha consciente como é o caso da escolha de temas indigestos e 
pessimistas por aquele e pela pintura de formas sugeridas e enevoadas 

deste. 
 

b) A Arte Moderna é produto de inúmeras idealizações estéticas e também 

de um processo de certa consciência de vários artistas sobre a necessidade 
de um distanciamento em diferentes níveis do cânone clássico. 
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c) A Arte Moderna é também uma manifestação contrária a uma forma 

acadêmica e engessada de ver a arte herdada de movimentos como o 
Barroco. 
 

d) Em certo aspecto, a Arte Moderna é uma resposta de parte da 

comunidade artística para as inúmeras e radicais mudanças pelas quais 
passava a sociedade mundial especialmente da segunda metade do século 

XX. 
 

e) A Arte Moderna é também uma forma de competir com invenções como a 

fotografia, o cinema, etc., por espaço e por legitimidade num mundo 
transformado por novas tecnologias acessíveis a todos.   

 
Competência 6 - Compreender e usar os sistemas simbólicos das 

diferentes linguagens como meios de organização cognitiva da realidade pela 
constituição de significados, expressão, comunicação e informação. 

 
Questão 01 - WENDO PONTO – Imperdíwel!!!! Wendo ponto, wírgula, 

trawessão, cifrão, parênteses, sinal de menos, mais e demais caracteres ou 
símbolos para qualquer máquina de escrewer. Só, infelizmente, não tenho 

ainda a letra “w” que o fornecedor já nos prometeu entregar, sem falta, no 
mês que wem! 
 

MENDES, Sônia Fernandes; SETTE, Maria do Perpétuo Socorro Ramos. A gramática na prática da 
redação. Brasília: Cered, 1998. 
 

Dentre os elementos de humor do anúncio, o que mais se destaca é: 
 

a) o anunciante fazer propaganda afirmando possuir todos os tipos de 
símbolos, mesmo ciente da ausência de um. 
 

b) o fato de o anunciante errar na ortografia e na forma de se expressar. 
 

c) o tipo de produto anunciado, algo totalmente absurdo, associado à 
linguagem repleta de erros ortográficos não propositais. 
 

d) o fato de o anúncio, de caráter informal, ter sido redigido na linguagem 

culta. 
 

e) a substituição do v pelo w durante todo o texto, sendo que a explicação 

sobre a falta de uma letra aparece apenas no final. 
 

Questão 02 - Qual a função da linguagem predominante no texto abaixo, 
adaptado de uma bula de remédio? 
 

Durante o tratamento com Cloridrato de Benzidamina drágeas e solução oral 

(gotas), as pessoas mais sensíveis à benzidamina podem apresentar, ainda 
que raramente, ansiedade, insônia, agitação, convulsões e alterações 

visuais. Podem ocorrer também náusea e sensação de queimação 
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retroesternal. Informe imediatamente o seu médico caso ocorram reações 

adversas desagradáveis com o uso do produto. 
 

a) Função emotiva. 
 

b) Função referencial. 
 

c) Função poética. 
 

d) Função conativa. 
 

e) Função metalinguística. 

 

Questão 03 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
COSTA, C. Superinteressante. Fev. 2011 (adaptado).  

(Foto: Reprodução/ENEM) 
 

Os amigos são um dos principais indicadores de bem-estar na vida social das 

pessoas. Da mesma forma que em outras áreas, a internet também inovou 
as maneiras de vivenciar a amizade. Da leitura do infográfico, depreendem-

se dois tipos de amizade virtual, a simétrica e a assimétrica, ambas com 

seus prós e contras. Enquanto a primeira se baseia na relação de 
reciprocidade, a segunda: 
 

a) reduz o número de amigos virtuais, ao limitar o acesso à rede. 
 

b) parte do anonimato obrigatório para se difundir. 
 

c) reforça a configuração de laços mais profundos de amizade. 
 

d) facilita a interação entre pessoas em virtude de interesses comuns. 
 

e) tem a responsabilidade de promover a proximidade física. 
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Questão 04 - Leia com atenção a seguinte passagem, retirada do livro 

"Para entender o texto - leitura e redação", de Platão & Fiorin, Editora Ática. 
 

Com muita frequência um texto retoma passagens de outro. Quando um 
texto de caráter científico cita outros textos, isso é feito de maneira 

explícita. O texto citado vem entre aspas e em nota indica-se o autor e o 
livro donde se extraiu a citação.  
 

Num texto literário, a citação de outros textos é implícita, ou seja, um poeta 
ou romancista não indica o autor e a obra donde retira as passagens citadas, 

pois pressupõe que o leitor compartilhe com ele um mesmo conjunto de 
informações a respeito das obras que compõem um determinado universo 

cultural. Os dados a respeito dos textos literários, mitológicos, históricos são 
necessários, muitas vezes, para a compreensão global de um texto. 
 

A essa citação de um texto por outro, a esse diálogo entre textos dá-se o 

nome de intertextualidade. 
 

(...) 
 

Um texto cita outra com, basicamente, duas finalidades distintas: 
 

1) para reafirmar alguns dos sentidos do texto citado; 
 

2) para inverter, contestar e deformar alguns dos sentidos do texto citado; 
para “polemizar com ele". 
 

Com base nisso, observe os três textos a seguir: 
 

TEXTO I: 
 

Pescador tão entretido 
numa pedra ao sol, 

esperando o peixe ferido 
pelo teu anzol, 

 
há um fio do céu descido 

sobre o teu coração: 
de longe estás sendo ferido 

por outra mão. 
 

MEIRELES, C. Flor de poemas. 3ª edição - Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1972. p.162 
 

TEXTO II: 
 

"tô descendo a serra 

cego pela serração* 
salvo pela imagem 

pela imaginação 
de uma bailarina no asfalto 

fazendo curvas sobre patins 
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tô descendo a serra 
cego pela neblina 

você nem imagina 
como tem curvas esta estrada 

ela parece uma serpente morta 
às portas do paraíso 

 
o inferno ficou para trás 

com as luzes lá em cima 
o céu não seria rima 

nem seria solução" 
* (sic) 
 

                                                                              Engenheiros do Hawaii 
 

TEXTO III: 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Relacionando o fragmento extraído de Platão & Fiorin, o seu conhecimento e 

os textos apresentados, podemos afirmar que: 
 

a) No texto III, não se evidencia intertextualidade, pois ela ocorre somente 

entre textos literários. 
 

b) Nos textos I e II, evidencia-se intertextualidade: esses textos remetem, 
respectivamente, a "No meio do caminho" e "Confidência de Itabirano", de 

Drummond. 
 

c) No texto I, evidencia-se intertextualidade: ele remete a "No meio do 
caminho", de Drummond. 
 

d) Nos textos II e III evidencia-se intertextualidade: esses textos remetem, 
respectivamente a "Poema de sete faces" e "No meio do caminho", de Carlos 

Drummond de Andrade. 
 

e) No texto II, evidencia-se intertextualidade: ele remete a "Confidência de 
Itabirano", de Drummond. 
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Competência 7 - Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes 

linguagens e suas manifestações específicas. 
 

 
Questão 01 
 
 

 
 

Extraído do site: <http://oblogomnivore.blogspot.com/2004/10/h 
omemaranha-vs-baygon.html>. Acesso em: 15 mar. 2016. 

 

A imagem contém uma mensagem implícita. Com base nessa constatação, 

pode-se afirmar que: 
 

a) predomina a função referencial da linguagem, centrada no referente, uma 
vez que a mensagem a ser transmitida é objetiva. 
 

b) a escassez de recursos verbais prejudica a compreensão da imagem, não 
sendo possível inferir corretamente a mensagem que o anúncio veicula. 
 

c) permite resolver um problema de entendimento linguístico, pois a 

mensagem está centrada no código. 
 

d) a imagem é cômica, pois mostra de forma exagerada a eficiência do 

produto. 
 

e) o anúncio pretende convencer o leitor a adotar um hábito de consumo 
tido como correto. 

 
Questão 02 
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Nós adoraríamos dizer que somos perfeitos. Que somos infalíveis. Que não 

cometemos nem mesmo o menor deslize. E só não falamos isso por um 
pequeno detalhe: seria uma mentira. Aliás, em vez de usar a palavra 

“mentira”, como acabamos de fazer, poderíamos optar por um eufemismo. 
“Meia verdade”, por exemplo, seria um termo muito menos agressivo. Mas 

nós não usamos esta palavra simplesmente porque não acreditamos que 
exista uma “meia-verdade”. Para o Conar, Conselho Nacional de 

Autorregulamentação Publicitária, existem a verdade e a mentira. Existem a 
honestidade e a desonestidade. Absolutamente nada no meio. O Conar 

nasceu há 29 anos (viu só? não arredondamos para 30) com a missão de 
zelar pela ética na publicidade. Não fazemos isso porque somos bonzinhos 

(gostaríamos de dizer isso, mas, mais uma vez, seria mentira). Fazemos 
isso porque é a única forma de a propaganda ter o máximo de credibilidade. 

E, cá entre nós, para que serviria a propaganda se o consumidor não 

acreditasse nela? Qualquer pessoa que se sinta enganada por uma peça 
publicitária pode fazer uma reclamação ao Conar. Ele analisa 

cuidadosamente todas as denúncias e, quando é o caso, aplica a punição. 
 

Anúncio veiculado na revista Veja. São Paulo: Abril. Ed. 2120, ano 42, nº 27, 8 jul. 
2009. 

 

O recurso gráfico utilizado no anúncio publicitário - de destacar a potencial 
supressão de trecho do texto - reforça a eficácia pretendida, revelada na 

estratégia de: 
 

a) ressaltar a informação no título, em detrimento do restante do conteúdo 
associado.  
 

b) incluir o leitor por meio do uso da primeira pessoa do plural no discurso. 
 

c) contar a história da criação do órgão como argumento de autoridade. 
 

d) subverter o fazer publicitário pelo uso de sua metalinguagem. 
 

e) impressionar o leitor pelo jogo de palavras no texto. 

 
 

Questão 03 
 

A carreira do crime 
 

Estudo feito por pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz sobre 

adolescentes recrutados pelo tráfico de drogas nas favelas cariocas expõe as 
bases sociais dessas quadrilhas, contribuindo para explicar as dificuldades 

que o Estado enfrenta no combate ao crime organizado. 
 

O tráfico oferece ao jovem de escolaridade precária (nenhum dos 
entrevistados havia completado o ensino fundamental) um plano de carreira 

bem estruturado, com salários que variam de R$ 400,00 a R$ 12.000 
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mensais. Para uma base de comparação, convém notar que, segundo dados 

do IBGE de 2001, 59% da população brasileira com mais de dez anos que 
declara ter uma atividade remunerada ganha no máximo o „piso salarial‟ 

oferecido pelo crime. Dos traficantes ouvidos pela pesquisa, 25% recebiam 
mais de R$ 2.000 mensais; já na população brasileira essa taxa não 

ultrapassa 6%. 
 

Tais rendimentos mostram que as políticas sociais compensatórias, 
como o Bolsa-Escola (que paga R$ 15 mensais por aluno matriculado), são 

por si só incapazes de impedir que o narcotráfico continue aliciando crianças 

provenientes de estratos de baixa renda: tais políticas aliviam um pouco o 
orçamento familiar e incentivam os pais a manterem os filhos estudando, o 

que de modo algum impossibilita a opção pela delinquência. No mesmo 
sentido, os programas voltados aos jovens vulneráveis ao crime organizado 

(circo-escola, oficinas de cultura, escolinhas de futebol) são importantes, 
mas não resolvem o problema. 
 

A única maneira de reduzir a atração exercida pelo tráfico é a 

repressão, que aumenta os riscos para os que escolhem esse caminho. Os 
rendimentos pagos aos adolescentes provam isso: eles são elevados 

precisamente porque a possibilidade de ser preso não é desprezível. É 
preciso que o Executivo federal e os estaduais desmontem as organizações 

paralelas erguidas pelas quadrilhas, para que a certeza de punição elimine o 

fascínio dos salários do crime. 
 

                          Editorial. Folha de São Paulo.    jan. 2  3. 
 

No Editorial, o autor defende a tese de que “as políticas sociais que 
procuram evitar a entrada dos jovens compensat ria que aquela oferecida 

pelos programas do governo”. Para comprovar sua tese, o autor apresenta: 
 

a) instituic  ões que divulgam o crescimento de jovens no crime organizado. 
 

b) sugestões que ajudam a reduzir a atrac  ão exercida pelo crime 

organizado. 
 

c) políticas sociais que impedem o aliciamento de crianc  as no crime 

organizado. 
 

d) pesquisadores que se preocupam com os jovens envolvidos no crime 
organizado. 
 

e) números que comparam os valores pagos entre os programas de governo 
e o crime organizado. 
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Questão 04 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

O gordo é o novo fumante.  
Disponível em Super Interessante. Acesso em 10 out. 2014 

“Nunca houve tanta gente acima do peso – nem tanto preconceito contra 
gordos.” 
 

De um lado, o que há por trás é uma positiva discussão sobre saúde. Por 
outro, algo de podre: o nascimento de uma nova eugenia. 
 

Adaptado de: Super Interessante.  
Editora Abril. 306ª ed. jul. 2012. p.21. 

 

Em relação ao texto, considere as afirmativas a seguir: 
 

I. O código não verbal, principalmente no que se refere ao segundo 

desenho, revela o discurso preconceituoso e, consequentemente, um 
aspecto ideológico. 
 

II. O sentido de proibição é captado por meio da intertextualidade 
estabelecida entre os códigos não verbais a qual, por sua vez, revela 

aspectos ligados ao gênero do humor. 
 

III. O conteúdo expresso na placa revela que, futuramente, indivíduos 
obesos sofrerão ainda mais discriminação social. 
 

IV. O efeito de sentido expresso pelo conteúdo não verbal serve para 
reforçar o caráter polissêmico da placa. 
 

Assinale a alternativa correta: 
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a) Somente as afirmativas I e II são corretas. 
 

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas. 
 

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas. 
 

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas. 
 

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas. 
 

 
Competência 8 - Compreender e usar a língua portuguesa como língua 

materna, geradora de significação e integradora da organização do mundo e 
da própria identidade. 

 

Questão 01 - Em um período composto, há orações que podem exercer a 
função de objeto direto da oração principal. Pode-se perceber essa situação 

em qual dos períodos a seguir? 
 

a) Quero que você vá ao mercado. 

b) Estudou muito para a prova de inglês, mas infelizmente foi mal. 
 

c) O professor entrou na sala, cumprimentou os alunos e começou a dar 

aula. 
 

d) Ele duvidou de que seu amigo tivesse viajado sozinho. 
 

e) Ele acolheu o gato que estava perdido no bairro. 

 

Questão 02 - Sobre o gerúndio, forma nominal do verbo, é correto afirmar: 
 

I. O gerúndio, assim como o infinitivo e o particípio, é uma forma nominal do 

verbo. Recebe essa designação porque, ao lado do seu valor verbal, pode 
desempenhar função de nomes. 
 

II. Pode desempenhar função de advérbio ou adjetivo, sendo empregado 

para indicar uma ação contínua, ou seja, uma ação que está em andamento, 
não finalizada no momento em que se fala. 
 

III. O gerúndio deve ser evitado, já que seu uso excessivo pode levar ao 
gerundismo, fenômeno considerado como um vício de linguagem. 
 

IV. O gerúndio, assim como as demais formas nominais, é formado pelo 

tema (radical + vogal temática) e, em seu caso específico, acrescido da 
desinência -ndo. 
 

V. Falado, corrido, aceito, entregue e escrito são exemplos de verbos 
flexionados no gerúndio. 
 

Estão corretas as afirmações: 
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a) I, II e IV. 
 

b) III e V. 
 

c) II, III e IV. 
 

d) IV e V. 
 

e) I e IV. 
 

Competência 9 - Entender os princípios, a natureza, a função e o impacto 
das tecnologias da comunicação e da informação na sua vida pessoal e 

social, no desenvolvimento do conhecimento, associando-o aos 
conhecimentos científicos, às linguagens que lhes dão suporte, às demais 

tecnologias, aos processos de produção e aos problemas que se propõem 

solucionar.
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Gabaritos 
 

 

 

Competência 2 

Questão  Gabarito 

1 D 

2 D 

 

Competência 3 

Questão  Gabarito 

 

Competência 4 

Questão  Gabarito 

1 D 

2 A 

3 B 

4 E 

 

Competência 5 

Questão  Gabarito 

1 C 

2 B 

3 A 

 

Competência 6 

Questão  Gabarito 

1 E 

2 D 

3 D 

4 D 

 

Competência 7 

Questão  Gabarito 

1 D 

2 D 

3 E 

4 D 

 

Competência 8 

Questão  Gabarito 

1 A 

2 B 

 

Competência 9 

Questão  Gabarito 

 

Competência 1 

Questão  Gabarito 

1 A 

2 D 


