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LÍNGUA PORTUGUESA

Questões de 01 a 25

Instrução: as questões de 01 a 09 estão relacionadas ao 
texto a seguir.

As mentes que pensaram o país

Em tempos de crise aguda, grandes pensadores nacionais 
podem oferecer olhares sobre o passado que nos ajudem 

a entender o presente – e talvez até inspirem algum 
otimismo sobre o futuro.

Dos países grandes da América, o Brasil foi o 
último a ter cursos superiores, e universidade digna 
do nome, entre nós, não chega a ter um século de 
vida: se precisar de uma explicação para a fragilidade 
do pensamento crítico no país, aí está uma das mais 
fortes.

Mas nem essa circunstância impediu o 
aparecimento de intelectuais empenhados em 
entender e explicar o Brasil. Gente que, mesmo 
sem uma instituição a dar respaldo e tantas vezes 
sem nem mesmo um círculo de debates a oferecer 
adequado âmbito de reflexão, juntou tudo que podia 
– dados, preceitos, observações, teses – num texto 
que pretendia ajudar a viver o Brasil, este país ainda e 
sempre à espera de um futuro brilhante, que sempre 
está um pouco mais adiante, lá onde a mão ainda não 
alcança, lá onde a vida deve ser bem melhor do que a 
que vivemos aqui e agora.

A rigor, é apenas no começo do século XX que vamos 
encontrar textos capazes de golpear o metafórico rosto 
brasileiro. Primeira data: 1902, quando sai a edição de 
Os Sertões, de Euclides da Cunha, misto de relato de 
guerra civil com teoria da opressão contra os sertanejos 
miseráveis, escrito numa improvável linguagem 
parnasiana, mas dedicado ao combate crítico.

O tempo da primeira república parece que 
exigia o debate. Joaquim Nabuco já tinha lançado 
O abolicionismo e Minha formação, livros nos 
quais a grande chaga do escravismo ocupava o 
centro das atenções. Manuel Bonfim apresenta em 
1905 seu impressionante ensaio América Latina: 
Males de origem, que inspirou nosso Simões Lopes 
Neto e forneceu-lhe argumentos para defender a 
miscigenação como o melhor caminho para o Brasil. 
Essa tese estava longe de ser aceita pacificamente, 
bastando lembrar o caso de Sílvio Romero, um pensador 
intenso e contraditório que, mesmo simpático ao 
mundo popular, defendia a tese do branqueamento,
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em posição parecida com a de Oliveira Vianna, jurista e 
historiador, um eugenista.

Em qualquer dessas posições, estava em jogo 
o tema da formação do povo – e do nosso modo de 
compreender o que fazer no futuro, tendo em vista 
o imenso passivo acumulado com os afro-brasileiros, 
que mal e mal apenas no século XXI começamos a 
pagar, com as cotas e outros programas sociais.

A geração modernista tomou seu turno, renovando 
o debate, em escala inédita. Não foi apenas o caso de 
Mário de Andrade, pesquisador da cultura popular, 
agente político e escritor que formulou ensaios de 
interpretação do país. Além dele e mais do que ele, 
foram cientistas sociais de formação sofisticada, fora 
do Brasil, os maiores ensaístas. Gilberto Freyre, com 
Casa-Grande & Senzala (1933), e Sérgio Buarque de 
Holanda, com Raízes do Brasil (1936), são os dois casos 
mais salientes: ambos legíveis até agora, mergulharam 
no passado do país para diagnosticar nosso modo de 
ser. As generalizações de um e outro soam agora um 
tanto forçadas – por exemplo, Freyre querendo que 
todo o país fosse uma mera ampliação do mundo 
açucareiro – mas de todo modo envelheceram menos 
do que a interpretação comunista de Caio Prado Júnior, 
para quem o Brasil era apenas a plantation litorânea.

Na geração seguinte, o pensamento crítico 
brasileiro encontrou maturidade em novo patamar, 
fruto, em grande parte, já da vida universitária 
moderna, inaugurada nos anos 1930. Nesta mesma 
geração, que publica basicamente entre o final dos 
anos 1950 e os anos 1970, vamos encontrar três 
figuras cuja obra ecoa ainda agora. Celso Furtado, 
que se pode ler em suas várias obras, defende uma 
visão emancipacionista do Brasil, apostando que 
seria possível internalizar os mecanismos de controle 
do desenvolvimento. Darcy Ribeiro, antropólogo e 
ensaísta, quis ver um horizonte de integração das 
várias etnias que compõem o Brasil e dos vários países 
americanos, num otimismo que se completou com sua 
ação política a favor da cultura e da educação. O gaúcho 
Raymundo Faoro arguiu com precisão a perversão do 
poder no Brasil, mostrando que entre nós quem chega 
lá não se sente representante de nada a não ser de 
seus interesses pessoais.

Luís Augusto Fischer. Disponível em: <http://zh.clicrbs.com.br>. (adaptado)
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01. Analise as afirmativas de acordo com o sentido global do 
texto.

I. O frágil pensamento crítico brasileiro encontra a mais 
contundente explicação na implantação de cursos 
superiores no país.

II. A leitura de grandes pensadores nacionais, sem 
dúvida, inspirará os cidadãos brasileiros a construírem 
um olhar mais positivo a respeito do futuro da nação.

III. Representantes da intelligentsia nacional dos anos 
1930 imergiram no passado, a fim de traçar um 
diagnóstico do caráter da nação o qual, a despeito das 
generalizações, mantém-se fonte de esclarecimento.

Qual(is) pode(m) ser considerada(s) correta(s) de acordo 
com o texto?

a) Apenas I.
b) Apenas II.
c) Apenas III.
d) Apenas II e III.
e) I, II e III.

02. Considere as afirmações a seguir.

I. A linguagem parnasiana adotada por Euclides 
da Cunha, em Os Sertões, haja vista o emprego 
de metáforas, não permite adotar tal obra como 
interpretação da realidade brasileira.

II. De acordo com o quarto parágrafo, a literatura 
nacional valeu-se de estudos sociológicos para 
construir algumas das páginas de destaque das letras 
brasileiras.

III. A tese de ser a miscigenação o melhor caminho para 
o Brasil – defendida por Simões Lopes Neto – não 
encontrou respaldo unânime entre os “pensadores” 
do Brasil.

Quais podem ser consideradas corretas, de acordo com 
o que diz o texto?

a) Apenas I.
b) Apenas II.
c) Apenas I e II.
d) Apenas I e III.
e) Apenas II e III.

03. Enumerações são recursos de estruturação textual que, 
além de propiciar esclarecimentos, podem conduzir a 
inferências. A respeito das enumerações utilizadas pelo 
autor no texto, considere as afirmações abaixo quanto 
ao último parágrafo.

I. A opinião do autor a respeito da obra de Celso 
Furtado não é elogiosa, como se depreende da 
palavra “apostando” (linha 72), o que remete a jogos 
de azar, que nada têm de científico.

II. O autor atribui à obra de Darcy Ribeiro certo viés 
de ingenuidade, como se pode deduzir das palavras 
“horizonte” (linha 75) e “otimismo” (linha 77).

III. O autor, ao citar a obra de Raymundo Faoro, 
estabelece juízo de valor no que diz respeito à análise 
do estudioso sobre “o poder no Brasil”, conforme 
é possível inferir por meio da palavra “precisão” 
(linha 79).

Quais afirmações podem ser depreendidas das 
enumerações existentes no último parágrafo do texto?

a) Apenas I.
b) Apenas III.
c) Apenas I e II.
d) Apenas II e III.
e) I, II e III.

04. Considere as seguintes propostas de alteração de sinais 
de pontuação no texto.

I. Supressão do travessão em “nos ajudem a entender 
o presente – e talvez até inspirem algum otimismo 
sobre o futuro” (lead).

II. Substituição das vírgulas na linha 1 e na linha 2 por 
travessões.

III. Substituição dos dois-pontos da linha 21 por ponto e 
vírgula.

Desconsiderando eventuais ajustes no emprego de 
letras maiúsculas e minúsculas, quais propostas estão 
corretas, no contexto em que ocorrem?

a) I, II e III.
b) Apenas I e II.
c) Apenas II e III.
d) Apenas I.
e) Apenas II.
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05. O deslocamento de segmentos de um texto pode ou não afetar as relações de sentido estabelecidas.

Assinale a alternativa em que o deslocamento do termo em destaque para imediatamente antes do nome a que se 
refere não manteria as relações de sentido do parágrafo em que ocorrem.

a) países grandes (linha 1).
b) futuro brilhante (linha 15). 
c) escala inédita (linha 48).
d) formação sofisticada (linha 52).
e) interesses pessoais (linha 82).

06. Em diversas passagens do texto, o ensaísta vale-se de metáforas para fazer referência às obras de grandes pensadores 
nacionais e à opinião deles. 

Assinale a alternativa que não contém uma dessas metáforas.

a) “lá onde a mão ainda não alcança” (linhas 16-17).
b) “textos capazes de golpear” (linha 20).
c) “misto de relato de guerra civil com teoria da opressão” (linhas 22-23).
d) “a grande chaga do escravismo” (linha 29).
e) “o imenso passivo acumulado com os afro-brasileiros” (linha 44).

07. Assinale a alternativa que apresenta, no texto, os sentidos, contextualmente adequados, para os nexos “se” (linha 4), 
“mesmo” (linha 9) e “que” (linha 51), nessa ordem.

a) probabilidade – oposição – explicação.
b) probabilidade – concessão – comparação.
c) condição – conformidade – comparação.
d) hipótese – inclusão – explicação.
e) possibilidade – contraste – conclusão.

08. Considere as propostas de reescrita do trecho a seguir.

“Mas nem essa circunstância impediu o aparecimento de intelectuais empenhados em entender e explicar o Brasil.”  
(linhas 7-9) 

I. Mas o aparecimento de intelectuais empenhados em entender e explicar o Brasil não foi impedido nem por essa 
circunstância.

II. Mas nem essa circunstância impediu o Brasil de ser explicado por intelectuais empenhados em entendê-lo. 

III. Mas o entendimento e a explicação do Brasil por intelectuais empenhados não foram impedidos pela circunstância de 
seu aparecimento.

Assinale a alternativa que apresenta a correta passagem de segmento do texto da voz ativa para a voz passiva, 
preservando o significado original.

a) Apenas I.
b) Apenas II.
c) Apenas III.
d) Apenas I e II.
e) I, II e III.
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09. O substantivo “fragilidade” (linha 4) foi formado pela 
anexação do sufixo -(i)dade ao adjetivo “frágil”. Assinale 
a alternativa em que, a fim de se formar um substantivo 
por meio de mesmo processo (agregar o sufixo (i)dade à 
palavra), seria necessário utilizar outro sufixo, além do 
indicado anteriormente.
a) digna (linha 2).
b) civil (linha 23).
c) crítico (linha 25).
d) aceita (linha 35).
e) popular (linha 38).

Instrução: as questões de 10 a 19 estão relacionadas ao 
texto a seguir.

A noite em que os hotéis estavam cheios
O casal chegou ....... cidade tarde da noite. Estavam 

cansados da viagem; ela, grávida, não se sentia bem. 
Foram procurar um lugar ....... passar a noite. Hotel, 
hospedaria, qualquer coisa serviria, desde que não 
fosse muito caro.

Não seria fácil, como eles logo descobriram. No 
primeiro hotel o gerente, homem de maus modos, 
foi logo dizendo que não havia lugar. No segundo, o 
encarregado da portaria olhou com desconfiança o 
casal e resolveu pedir documentos. O homem disse 
que não tinha, na pressa da viagem esquecera os 
documentos.

— E como pretende o senhor conseguir um lugar 
num hotel, se não tem documentos? — disse o 
encarregado. — Eu nem sei se o senhor vai pagar a 
conta ou não!

O viajante não disse nada. Tomou a esposa pelo 
braço e seguiu adiante. No terceiro hotel também não 
havia vaga. No quarto — que era mais uma modesta 
hospedaria — havia, mas o dono desconfiou do 
casal e resolveu dizer que o estabelecimento estava 
lotado. Contudo, para não ficar mal, resolveu dar uma 
desculpa: 

— O senhor vê, se o governo nos desse 
incentivos, como dão para os grandes hotéis, eu já 
teria feito uma reforma aqui. Poderia até receber 
delegações estrangeiras. Mas até hoje não consegui 
nada. Se eu conhecesse alguém influente... O 
senhor não conhece ninguém nas altas esferas?

O viajante hesitou, depois disse que sim, que talvez 
conhecesse alguém nas altas esferas.

— Pois então — disse o dono da hospedaria — fale 
para esse seu conhecido da minha hospedaria. Assim, 
da próxima vez que o senhor vier, talvez já possa lhe 
dar um quarto de primeira classe, com banho e tudo.

O viajante agradeceu, lamentando apenas que seu 
problema fosse mais urgente: precisava de um quarto 
para aquela noite. Foi adiante. No hotel seguinte, 
quase tiveram êxito. O gerente estava esperando
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um casal de conhecidos artistas, que viajavam 
incógnitos. Quando os viajantes apareceram, pensou 
que fossem os hóspedes que aguardava e disse que 
sim, que o quarto já estava pronto. Ainda fez um 
elogio.

— O disfarce está muito bom.
Que disfarce, perguntou o viajante. Essas roupas 

velhas que vocês estão usando, disse o gerente. Isso 
não é disfarce, disse o homem, são as roupas que nós 
temos. O gerente aí percebeu o engano:

— Sinto muito — desculpou-se. — Eu pensei que 
tinha um quarto vago, mas parece que já foi ocupado.

O casal foi adiante. No hotel seguinte, também não 
havia vaga, e o gerente era metido ....... engraçado. Ali 
perto havia uma manjedoura, disse, por que não se 
hospedavam lá? Não seria muito confortável, mas em 
compensação não pagariam diária. Para surpresa dele, 
o viajante achou a ideia boa, e até agradeceu. Saíram.

Não demorou muito, apareceram os três Reis 
Magos, perguntando por um casal de forasteiros. E foi 
aí que o gerente começou a achar que talvez tivesse 
perdido os hóspedes mais importantes já chegados 
..... Belém de Nazaré.

“A noite em que os hotéis estavam cheios”, de Moacyr Scliar.

10. Assinale a alternativa que preenche corretamente as 
lacunas nas linhas 1, 3, 53 e 62, nesta ordem.
a) a – onde – a – a
b) à – aonde – a – à
c) à – onde – a – a
d) à – onde – à – a
e) a – aonde – à – à

11. Assinale a alternativa que expressa, adequadamente, o 
sentido global do texto.

a) O narrador critica, de maneira explícita, a falta de 
sensibilidade que permeia as relações comerciais.

b) A crítica explícita do texto remete a um problema 
bastante comum nos grandes centros urbanos, 
sobretudo durante feriados.

c) A fim de apreender o sentido global do texto, é 
necessário estar atento à extratextualidade à qual 
recorre o autor, o qual revisita um episódio, relendo-o 
à luz da contemporaneidade.

d) As personagens principais representam os moradores 
de rua, que, nas grandes cidades, abrigam-se onde 
lhes é permitido pelo poder público.

e) Os donos dos hotéis visitados pelas personagens 
principais, de maneira metafórica, representam a 
classe média esquecida pelo poder público, apesar de 
gerarem a riqueza da nação.
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12. Assinale a afirmativa incorreta acerca dos usos das formas verbais no texto e dos seus sentidos. 

a) O emprego das formas verbais destacadas em “hospedaria, qualquer coisa serviria, desde que não fosse muito caro.” 
(linhas 4-5) faz referência à condição financeira do casal recém-chegado ao local. 

b) A forma verbal “esquecera” (linha 11), no pretérito mais-que-perfeito do indicativo, poderia ser substituída por “havia 
esquecido”, sem que isso provocasse erro ou alteração de significado. 

c) A forma verbal “Poderia” (linha 26) faz referência à hipótese levantada pelo dono da modesta hospedaria visitada 
pelo casal. 

d) O emprego da forma verbal “fale” (linha 32), conjugada na terceira pessoa do singular do imperativo afirmativo, faz 
referência à solicitação feita pelo dono da hospedaria ao viajante. 

e) A locução verbal “estão usando” (linha 47) revela uma ação iniciada no passado, a qual continua no presente; poderia 
ser substituída – sem provocar alteração de sentido – por “vêm usando”.

13. Considere as afirmações que seguem quanto à relação estabelecida entre um pronome ou expressão e o termo a que se 
refere no texto.

I. Os pronomes “eles” (linha 6) e “nós” (linha 48), bem como o adjetivo “incógnitos” (linha 41), referem-se ao casal de 
viajantes que buscava vaga em hotéis naquela noite.

II. O pronome “lhe” (linha 34) faz referência ao cônjuge masculino que integra o casal de viajantes que busca vaga em 
hotéis.

III. A palavra “que”, na linha 40 e nas três ocorrências da linha 42, exerce o mesmo papel, isto é, o de retomar a expressão 
“O gerente” (linha 39).

Quais estão corretas?

a) Apenas I.
b) Apenas II.
c) Apenas III.
d) Apenas I e II.
e) I, II e III.

14. Preencha os parênteses com V (verdadeira) ou F (falsa) conforme a veracidade das afirmações. Após, assinale a alternativa 
que apresenta a sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo.

(   ) As palavras “hotéis” (título) e “alguém” (linha 28) são acentuadas pelo mesmo motivo.
(   ) Caso a expressão “O senhor” (linha 24) fosse pluralizada, a forma verbal “vê” (linha 24) seria conjugada no plural e 

seria mantido o acento gráfico nesta palavra.
(   ) Caso o acento gráfico da palavra “êxito” (linha 39) fosse suprimido, restaria outra correta e existente em língua 

portuguesa.
(   ) As palavras “diária” (linha 56) e “Saíram” (linha 57) são acentuadas pelo mesmo motivo.

a) F – F – V – F
b) V – F – V – F
c) F – V – F – V
d) F – F – V – V
e) V – V – F – F

15. Caso a expressão “o senhor” (linha 13) fosse substituída por “o senhor e a senhora”, quantas outras palavras, 
obrigatoriamente, sofreriam ajuste visando à concordância – conforme a língua padrão – no período em que se encontra?

a) Cinco.
b) Quatro.
c) Três.
d) Duas.
e) Uma.

2017_SIMULADO_SAS_UFRGS_2oDia.indd   6 07/11/2017   09:29:14



7

 | SIMULADO UFRGS – 2o DIA

17. Assinale a alternativa em que é feita uma afirmação 
incorreta sobre o uso de sinais de pontuação no texto.

a) A primeira vírgula da linha 2 marca a omissão de uma 
forma verbal facilmente recuperável no contexto.

b) As vírgulas da linha 7 isolam a opinião do narrador 
acerca do gerente do primeiro hotel.

c) A vírgula da linha 8 marca a omissão de um nome 
facilmente recuperável no contexto.

d) Considerando-se a língua padrão e a manutenção do 
sentido original, o período que tem início na linha 
10 poderia ser assim reescrito: O homem disse que 
não tinha, pois, na pressa da viagem, esquecera os 
documentos.

e) Os travessões das linhas 19 e 20 poderiam ser 
substituídos por vírgulas, sem que isso provocasse 
erro ou alteração de significado.

18. A fim de substituir os termos destacados no trecho que 
segue, foram feitas as seguintes propostas:

“No segundo, o encarregado da portaria olhou com 
desconfiança o casal e resolveu pedir documentos.”
(linhas 8-10)

1 – pedir-lhes.

2 – pedí-los.

3 – pedi-los.

4 – pedir identificação.

Quais estariam de acordo com a língua padrão e 
manteriam o significado básico do texto original?

a) Apenas 2.
b) Apenas 1 e 3.
c) Apenas 2 e 3.
d) Apenas 3 e 4.
e) Apenas 1, 3 e 4.

19. Acerca da palavra como, nas linhas 6, 13 e 25, foram 
feitas as afirmações a seguir. Assinale a correta entre 
elas.

a) Na linha 6, estabelece – entre as orações que liga – a 
relação de comparação.

b) Nas linhas 6 e 13, estabelece idêntica relação.
c) Nas linhas 13 e 25, estabelece idêntica relação.
d) Na linha 25, estabelece relação de conformidade 

entre as orações que une.
e) Nas linhas 6 e 25, estabelece relação de conformidade 

e de comparação, respectivamente.

16. Na primeira coluna a seguir, são listados modos 
diferentes de apresentação, pelo narrador, de discurso 
direto e indireto no interior da narrativa; na segunda 
coluna, tem-se passagens que correspondem à 
caracterização desses discursos e suas relações com os 
dizeres do narrador e demais personagens presentes no 
texto.

Associe corretamente a primeira coluna à segunda.

Primeira coluna

1. Passagem que traz o discurso direto de um 
personagem, que revela o diálogo entre ele e o casal 
que procurava vaga em hotéis.

2. Passagem que traz o discurso indireto, que revela o 
dizer de um dos cônjuges que integram o casal de 
viajantes.

3. Passagem que traz o discurso indireto, que revela a 
necessidade premente do casal.

4. Passagem que traz o discurso indireto, que revela 
certa insensibilidade do gerente de um dos locais a 
que chegou o casal de viajantes.

Segunda coluna

(   ) O homem disse que não tinha, na pressa da viagem 
esquecera os documentos. (linhas 10-12)

(   ) — Eu nem sei se o senhor vai pagar a conta ou não! 
(linhas 15-16)

(   ) precisava de um quarto para aquela noite. 
(linhas 37-38)

(   ) Não seria muito confortável, mas em compensação 
não pagariam diária. (linhas 55-56)

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é

a) 2 – 1 – 3 – 4.
b) 1 – 2 – 3 – 4.
c) 2 – 3 – 1 – 4.
d) 2 – 1 – 4 – 3.
e) 3 – 4 – 2 – 1.
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Instrução: as questões de 20 a 25 estão relacionadas ao texto.

Faxina nos Mitos

Boa parte de nossa infelicidade ou aflição nasce do fato de vivermos rodeados (por vezes esmagados ou 
algemados) por mitos. Nem falo dos belos, grandiosos ou enigmáticos mitos da Antiguidade grega. Falo, sim, dos 
mitinhos bobos que inventou nosso inconsciente medroso, sempre beirando precipícios com olhos míopes e passo 
temeroso. Inventam-se os mitos, ou deixamos que aflorem, e construímos em cima deles a nossa desgraça.

Por exemplo, o mito da mãe-mártir. Primeiro engano: nem toda mulher nasce para ser mãe, e nem toda mãe é 
mártir. Muitas são algozes, aliás. Cuidado com a mãe sacrificial, a grande vítima, aquela que desnecessariamente 
deixa de comer ou come restos dos pratos dos filhos, ou ainda, que acorda às 2 da manhã para fritar (cheia de 
rancor) um bife para o filho marmanjo que chega em casa vindo da farra. Cuidado com a mãe atarefada que nunca 
para, sempre arrumando, dobrando roupas, escarafunchando armários e bolsos alheios ............ o pretexto de limpar, 
a mãe que controla e persegue como se fosse cuidar, não importa a idade das crias. Essa mãe certamente há de 
cobrar com gestos, palavras, suspiros ou silêncio cada migalhinha de gentileza. Eu, me sacrifiquei por você, agora sou 
abandonada, relegada, esquecida? E por aí vai...

Ou o mito do bom velhinho: nem todo velho é bom só por ser velho. Ao contrário, se não acumularmos bom humor, 
............, certa generosidade e cultivo de afetos vários, seremos velhos rabugentos que afastam família e amigos. Nem 
sempre o velho ou a velha estão isolados porque os filhos não prestam ou a vida foi injusta. Muitas vezes se tornam 
tão ressequidos de alma, tão ralos de emoções, tão pobres de generosidade e alegria que espalham ao seu redor uma 
atmosfera gélida, a espantar os outros. 

E o mito do homem fortão, obrigado a ser poderoso, competente, eterno provedor, quando esconde, como todos 
nós, um coração carente, uma solidão fria, a necessidade de companhia, de colo e de abraço – quando é, enfim, 
apenas um pobre mortal.

Falemos ainda no mito da esposa perfeita, aquela da qual alguns homens, enquanto pulam valentemente a cerca, 
dizem: “Minha mulher é uma santa”. Sinto muito, mas nem todas são. Eu até diria que, mais vezes do que sonhamos, 
somos umas chatas. Sempre reclamando, cobrando, controlando, não querendo intimidades, ocupadas em limpar, 
cozinhar, comandar, irritar, na crença vã de que boa mulher é a que mantém a casa limpa e a roupa passada. Seria 
bem mais humano ter braços abertos, coração cálido, compreensão, interesse e ternura.

O mito de que a juventude é a glória demora a ruir, mas deveria. Pois jovem se deprime, se mata, adoece, 
sofre de perdas, angustia-se com o mercado de trabalho, as exigências familiares, a pressão social, as incertezas 
da própria idade. A juventude – esquecemos isso tantas vezes – é transformação por vezes difícil, com horizontes 
nublados e paulatina queda de ilusões. É fragilidade diante de modelos impossíveis que nos são apresentados clara 
ou subliminarmente o tempo todo.

Enfim, a lista seria longa, mas, se a gente começar a .............. algumas dessas imagens internalizadas, começaremos a 
ser mais sensatamente felizes. Ou, dizendo melhor: capazes de alegria com aquilo que temos e com o que podemos fazer 
numa vida produtiva, porque real.

Lya Luft, Veja, 20/04/2005.

20. Assinale a alternativa cujas palavras listadas preenchem correta e respectivamente as lacunas do texto, conforme o 
contexto em que se encontram.

a) sob – auto-crítica – desmitificar

b) sobre – autocrítica – desmitificar

c) sob – autocrítica – dismitificar

d) sob – autocrítica – desmitificar

e) sobre – auto-crítica – dismitificar

1

5

10

15

20

25

30
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21. Assinale a alternativa correta, de acordo com o sentido do texto.

a) Segundo a autora, a infelicidade e a aflição dos seres humanos nascem do fato de criarmos mitos.
b) Os cinco tipos de mitos listados no texto – considerados menores pela autora – exemplificam imagens internalizadas 

que criam obstáculos para a felicidade sensata.
c) O mito do bom velhinho está intimamente ligado a questões de gênero, visto que o comportamento descrito no 

terceiro parágrafo é percebido tão somente em seres do sexo masculino.
d) De acordo com o que se lê no texto, o mito do homem fortão tem origem na educação dada aos meninos por mães 

machistas.
e) O mito da eterna juventude acaba por se desfazer quando nos deparamos com as exigências do mercado de trabalho.

22. Quanto ao vocabulário utilizado no texto, são feitas afirmações. Assinale a incorreta.

a) O emprego do advérbio “sim” (linha 2), típico da língua falada, exemplifica recurso utilizado a fim de aproximar o 
leitor do autor.

b) A expressão “mitinhos bobos” (linha 3) é exemplo de expressão típica da língua informal.
c) A expressão “olhos míopes” (linha 3) foi empregada conotativamente.
d) Os adjetivos listados em “poderoso, competente, eterno provedor” (linha 18) são sinônimos com os quais a autora do 

texto caracteriza o “homem fortão”.
e) Ao iniciar o período com o nexo “Pois” (linha 26), a autora lançou mão de uma construção que vai de encontro à 

norma culta formal.

23. Assinale a alternativa em que a substituição proposta provocaria alteração de significado no texto, considerando o 
contexto em que a palavra é empregada.

a) aflorem (linha 4) – assomem.
b) algozes (linha 6) – tiranas.
c) escarafunchando (linha 9) – limpando.
d) vã (linha 24) – inútil.
e) ruir (linha 26) – desmoronar.

24. Considere as propostas de reescrita.

I. “Boa parte de nossa infelicidade ou aflição nasce do fato de vivermos rodeados (por vezes esmagados ou algemados) 
por mitos.” (linhas 1-2) – Mitos rodeiam-nos e daí nasce toda a nossa infelicidade e nossa aflição.

II. “Inventam-se os mitos” (linha 4) – Mitos são inventados.
III. “nem todo velho é bom só por ser velho” (linhas 13) – nem todo velho só é bom por ser velho.

Quais mantêm o significado e a correção do trecho original?

a) Apenas I.
b) Apenas II. 
c) Apenas III.
d) Apenas I e II.
e) I, II e III.

25. Assinale a alternativa em que é feita uma afirmação incorreta acerca da pontuação de trechos do texto.

a) Os dois-pontos da linha 5 poderiam ser substituídos por ponto e vírgula, mantendo-se a correção e o significado do 
texto original.

b) Caso a palavra “aliás” (linha 6) fosse deslocada para imediatamente antes da palavra “muitas” – fazendo-se ajustes de 
letras minúsculas e maiúsculas –, seria mantida uma vírgula isolando-a.

c) A fim de atender à norma culta formal, a palavra “desnecessariamente” (linha 6) pode estar isolada por meio de 
vírgulas.

d) A fim de atender à norma culta formal, a vírgula após “eu”, na linha 11, deveria ser suprimida.
e) As reticências da linha 12 expressam a ideia de que a listagem de queixas da mãe-mártir poderia continuar.
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REDAÇÃO

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES QUE SEGUEM.

1.  Redija uma dissertação – texto opinativo/argumentativo – de forma clara, coesa e coerente, atendendo à 
solicitação da proposta.

2.  Faça, no mínimo, quatro parágrafos (introdução, dois de desenvolvimento, conclusão) com, no mínimo, mais de 
um período em cada um deles.

� Apresente o tema e as delimitações na introdução.

� Não copie trechos dos textos de apoio.

� Dê um título ao seu texto.

� Obedeça ao número de linhas solicitado: de 30 a 50 linhas.

3.  Não rasure. Se isso acontecer, passe um traço sobre a expressão errada e a coloque entre parênteses. NÃO É 
PERMITIDO O USO DE CORRETIVO LÍQUIDO.

4.  Use lápis apenas na folha de rascunho. Na folha definitiva, utilize caneta AZUL ou PRETA. Não use caneta de 
ponta porosa.

5.  CRITÉRIOS PARA ANULAÇÃO: fuga ao tema; texto totalmente narrativo; texto escrito a lápis; número de linhas 
menor que 30.

TEXTOS DE APOIO
Leia os textos que seguem; há, neles, ideias associadas ao tema proposto.

Olha, este é o mundo, 
está vendo?

Sabe por que este 
mundo é bonito?

Porque é um modelo 
reduzido

O original é um 
desastre!

Toda Mafalda, de Quino.

Embora o mundo não seja como você gostaria que fosse, lembre-se de que o seu ideal de mundo talvez não seja 
o que outros estão almejando. A solução dos conflitos não reside na guerra, mas na tolerância; ninguém sabe qual 
mundo é o melhor, por mais convicto que esteja.

Portanto, se você pretende fazer um mundo melhor, desconfie um pouco mais das teorias, aprimore seu faro e 
seu senso de observação, reavalie, de tempos em tempos, suas premissas e seja muito tolerante.

 (Adaptado de Stephen Kanitz, Verdades absolutas e tolerância. Veja)

PROPOSTA
 Localize na sua vida ou na literatura (de ficção ou não) uma ou mais pessoas que realizaram algum feito o qual 

tenha transformado o mundo em um lugar melhor, refletindo sobre a ideia a seguir.

“Pessoas melhores fazem um mundo melhor.”
Para a avaliação de seu texto, o que estará em análise não serão a pessoa ou as pessoas escolhidas, nem o fato ou 

os fatos que você acredita ter ou terem transformado o mundo, tampouco o âmbito em que ele ou eles ocorreram, 
mas, sim, sua capacidade de discutir o tema proposto, vinculando a pessoa ao ato de transformação. Justifique sua 
escolha e analise o(s) resultado(s) concreto(s), para a sociedade, da ação do(s) indivíduo(s) escolhido(s).
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