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Língua Portuguesa 

 
Atenção:  As questões de números 1 a 12 baseiam-se no 

texto apresentado abaixo. 
 

Em termos biológicos, nossa estirpe não é das mais 

antigas. Cinco ou seis milhões de anos atrás, um ramo da famí-

lia dos primatas dividiu-se em duas linhas. Uma levou ao atual 

chimpanzé. A outra a nós, o Homo sapiens. Como se explica o 

fosso cognitivo existente entre espécies tão próximas? Sabe-se 

que os genomas são bastante similares – a divergência ocorre 

em apenas 0,6% dos genes. Ainda assim, em vez de ser 

apenas outro tipo de chimpanzé, o homem é uma espécie 

diferente de todas as outras, dotado de um cérebro com 

capacidade mental única. 

A questão que intriga cientistas e filósofos é: o que, no 

processo evolutivo, nos tornou humanos? A resposta definitiva 

esbarra numa dificuldade incontornável – o desaparecimento de 

todas as espécies intermediárias entre o homem e aquele 

ancestral comum, que ele teve com o chimpanzé. Ainda assim, 

o estudo dos fósseis e outros registros do passado permitiram a 

elaboração de uma teoria amplamente aceita entre os 

estudiosos. Essa hipótese identifica momentos decisivos na 

jornada humana e dá uma explicação convincente para o 

enorme cérebro do Homo sapiens. 

O tamanho do cérebro do homem moderno é uma 

extravagância. Com 2% do peso total do indivíduo, consome por 

volta de 20% de toda a energia disponível. Vista de hoje, a 

vantagem evolucionista desse arranjo parece óbvia – mas 

sempre houve discussão sobre como a evolução validou uma 

mutação de manutenção tão cara. A explicação só pode ser a 

de que o homem primitivo descobriu uma fonte farta de 

nutrientes. Esse alimento foi a carne, capaz de fornecer a 

proteína necessária para a expansão da capacidade mental. 

Mãos capazes de movimentos complexos, ferramentas e 

consumo de carne foram os elementos básicos. Os hominídeos 

vegetarianos foram extintos, enquanto seus primos carnívoros 

sobreviveram e deram origem à linhagem evolutiva que pro-

duziu o homem moderno. Esses fatos, porém, não explicam 

tudo, pois os chimpanzés também usam ferramentas e comem 

carne, mas continuam animais. O antropólogo inglês Richard 

Wrangham, da Universidade Harvard, justifica a diferença com o 

acréscimo de outra vantagem competitiva na equação: a 

conquista do fogo e seu uso para cozinhar. Isso permitiu ao 

homem preservar melhor os alimentos e, principalmente, tornar 

o processo digestivo mais eficiente, com o consequente 

aumento da absorção de nutrientes pelo organismo. 

O Homo erectus foi o protagonista de uma revolução. 

Talvez o aumento de seu cérebro possa ter a ver com a nova 

forma de vida, baseada na exploração de recursos dispersos 

das savanas, bem diferentes das florestas tropicais onde vive 

até hoje o chimpanzé. Ele precisou armazenar no interior da 

cabeça a cartografia de um território amplo, identificar os urubus 

que indicavam a localização da carniça, adiantar-se aos 

acontecimentos do mundo natural e planejar-se para o futuro. É 

possível imaginar que o grupo social, reunido agora em torno do 

fogo e mais cooperativo nas caçadas, tenha ajudado a 

aumentar a complexidade cerebral. Nada disso se sabe com 

certeza – mas se pode ser mais assertivo a respeito do efeito da 

cozinha. No fim das contas, foi a cozinha que deu o empurrão 

que faltava para nossa transformação em humanos. 

(Gabriela Carelli. Veja, 30 de setembro de 2009, pp. 84-88, com 
adaptações)  

 
 
1. A afirmativa correta, de acordo com o texto, é: 
 

(A) Existe real impossibilidade de se obterem dados 
científicos para a formulação de teorias sobre a 
evolução da espécie humana. 

 

(B) Homens e chimpanzés, por pertencerem ao mesmo 
ramo da família dos primatas, sofreram processo 
evolutivo semelhante. 

 

(C) O fogo, por ter origem mítica e divina nas socie-
dades primitivas, nem sempre foi fator a ser devi-
damente considerado por cientistas. 

 

(D) O domínio do fogo foi o elemento crucial no pro-
cesso evolutivo do homem, por ter possibilitado o 
aumento de sua capacidade cerebral. 

 

(E) Espécies intermediárias entre o homem e o ances-
tral comum com o chimpanzé ainda permanecem 
como vestígios importantes para os pesquisado- 
res. 

_________________________________________________________ 
 

2. O texto deixa claro que 
 

(A) as diferenças de comportamento entre o homem 
moderno e o chimpanzé são mínimas, fato atestado 
por genomas bastante similares. 

 

(B) os obstáculos para os pesquisadores conseguirem 
respostas concretas sobre a evolução da espécie 
humana são enormes. 

 

(C) os fósseis e os vestígios do passado da humanidade 
são insuficientes para embasar teorias científicas 
sobre a evolução da espécie. 

 

(D) as ferramentas utilizadas por hominídeos e por chim-
panzés permitiram, por razões evidentes, a supre-
macia dessas duas espécies. 

 

(E) o consumo de carne por homens e por chimpanzés 
só se tornou possível, na história evolutiva das espé-
cies, após a descoberta do fogo. 
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3. Infere-se corretamente do último parágrafo do texto que a 
nova forma de vida exigia do Homo erectus 

 
(A) planejamento de situações futuras e estratégias de 

sobrevivência e de defesa contra eventuais altera-
ções da natureza. 

 
(B) provisão de alimentos nos espaços mais amplos das 

savanas, incluindo-se aí a obtenção de carne ani-
mal. 

 
(C) cooperação no grupo que se formava em torno das 

fogueiras, fato que permitia convivência mais har-
moniosa. 

 
(D) controle da agressividade inata ao ambiente primi-

tivo, em que era necessário o instinto de permanente 
defesa. 

 
(E) espírito conservador, no sentido de aceitação das 

condições de vida nos grupos que então se forma-
vam. 

_________________________________________________________ 
 

4. Identifica-se relação de causa e efeito, respectivamente, 
considerando-se o contexto, entre os seguintes aspectos: 

 
(A) hominídeos vegetarianos extintos // sobrevivência dos 

primos carnívoros. 
 
(B) tamanho do cérebro do homem moderno // consumo 

da energia disponível. 
 
(C) descoberta de fonte farta de nutrientes // proteína 

necessária fornecida pela carne. 
 
(D) processo digestivo mais eficiente // aumento da ab-

sorção de nutrientes pelo organismo. 
 
(E) uso de ferramentas pelos chimpanzés // permanên-

cia na condição de animais. 
_________________________________________________________ 
 

5. Isso permitiu ao homem preservar melhor os alimentos ... 
(4o parágrafo) 
 
O pronome grifado acima substitui corretamente no texto o 
segmento: 

 
(A) A substituição de vegetais por carne animal. 
(B) Uma mutação evolutiva tão importante. 
(C) O uso do fogo para cozer os alimentos. 
(D) A confecção de ferramentas para facilitar a caça. 
(E) O consumo de carne na alimentação. 

_________________________________________________________ 
 

6. – o desaparecimento de todas as espécies intermediárias 
entre o homem e aquele ancestral comum, que ele teve 
com o chimpanzé. (2o parágrafo)  
 
O segmento introduzido pelo travessão significa, no con-
texto,  

 
(A) explicação necessária para o sentido da expressão 

que o antecede. 
 
(B) ressalva que vem apontar elementos contrários à 

afirmativa anterior. 
 
(C) enumeração de termos importantes no desenvol-

vimento das ideias. 
 
(D) conclusão de um pensamento que vem sendo for-

mulado desde o início do texto. 
 
(E) repetição enfática da informação apresentada ante-

riormente. 

7. Identifica-se personificação na afirmativa: 
 

(A) Mãos capazes de movimentos complexos, ferra-
mentas e consumo de carne foram os elementos 
básicos. 

 
(B) O Homo erectus foi o protagonista de uma revo-

lução. 
 
(C) Ele precisou armazenar no interior da cabeça a car-

tografia de um território amplo ... 
 
(D) Isso permitiu ao homem preservar melhor os 

alimentos.... 
 
(E) No fim das contas, foi a cozinha que deu o empurrão 

que faltava para nossa transformação em humanos. 
_________________________________________________________ 
 

8. Passando o segmento grifado nas frases seguintes para o 
plural, o verbo que deve permanecer no singular  está em: 

 
(A) Como se explica o fosso cognitivo existente entre 

espécies tão próximas? 
 
(B) ... mas sempre houve discussão ... 
 
(C) ... de que o homem primitivo descobriu uma fonte 

farta de nutrientes. 
 
(D) ... à linhagem evolutiva que produziu o homem mo-

derno. 
 
(E) ... onde vive até hoje o chimpanzé. 

_________________________________________________________ 
 

9. Essa hipótese identifica momentos decisivos na jornada 
humana ... (2o parágrafo) 
 
A frase cujo verbo exige o mesmo tipo de complemento 
que o grifado acima é: 

 
(A) ... a divergência ocorre em apenas 0,6% dos genes. 
 
(B) ... o homem é uma espécie diferente de todas as ou-

tras ... 
 
(C) A resposta definitiva esbarra numa dificuldade incon-

tornável ... 
 
(D) ... a vantagem evolucionista desse arranjo parece 

óbvia ... 
 
(E) ... como a evolução validou uma mutação de manu-

tenção tão cara. 
_________________________________________________________ 
 

10. A transcrição das expressões abaixo, com outras pala-
vras, mas sem prejuízo do sentido original, está feita de 
modo INCORRETO em: 

 
(A) fosso cognitivo (1o parágrafo) = enorme distância re-

lativa ao processo mental de raciocínio. 
 
(B) dificuldade incontornável (2o parágrafo) = obstáculo 

de que é impossível escapar. 
 
(C) explicação convincente (2o parágrafo) = justificativa 

que não admite contestação. 
 
(D) energia disponível (3o parágrafo) = capacidade sufi-

ciente para resolver problemas. 
 
(E) vantagem competitiva (4o parágrafo) = condição de 

superioridade que permite impor-se aos demais. 
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11. ...  que o grupo social, reunido agora em torno do fogo e 
mais cooperativo nas caçadas, tenha ajudado a aumentar 
a complexidade cerebral. (último parágrafo) 

 
O emprego da forma verbal grifada acima denota 

 
(A) fato concreto, realizado num tempo bastante remoto. 
 
(B) hipótese provável em um determinado contexto. 
 
(C) ação anterior a outra, ocorrida também no passado. 
 
(D) condição essencial para a realização de um fato 

real. 
 
(E) ação concluída em uma época passada, limitada no 

tempo. 
_________________________________________________________ 
 

12. A palavra fogo está empregada com sentido conotativo na 
frase: 

 
(A) Fogo é o fenômeno que consiste no desprendimento 

de calor e luz produzidos pela combustão de um 
corpo. 

 
(B) Na mitologia de muitos povos a descoberta do fogo 

simboliza o início da cultura humana. 
 
(C) A natureza selvagem de alguns locais intocados pelo 

homem atrai esportistas radicais, que brincam com 
fogo. 

 
(D) Também entre os indígenas brasileiros, como os 

bororos, o fogo provinha do Sol, sua origem divina. 
 
(E) Talvez tenha sido em torno do fogo que o homem 

primitivo aprendeu a viver em comunidade. 
_________________________________________________________ 
 

Atenção:  As questões de números 13 a 15 baseiam-se no 
texto apresentado abaixo. 

 

No intervalo entre a primeira e a segunda aula, dez 

minutos contados, Sérgio foi logo avisando a Carlão e Fábio: 

− Eu quero falar com vocês. É importante. E urgente. 

Deixou a sala, os dois na sua cola. Caminhando isola-

dos, disfarçantes, como se não tomassem a mesma direção. 

Pelo jeito do amigo, devia ser preciso. 

Afastados, enfim reuniram-se. O canto mais distante do 

recreio. Ninguém podia ouvir, nem percebê-los. Sérgio deu a 

notícia: 

− Vou conseguir as provas. 

Carlão não compreendeu: 

− Que provas? 

Sérgio estrilou: 

− Pô, vá ser devagar! As provas, as nossas, as finais. 

Entendeu, seu mongo? 

Carlão iluminou-se: 

− Você está brincando ... As perguntas das provas an-

tes? Gênio! 

Brecou o entusiasmo. Ou caiu em si, duvidoso: 

− Não acredito. 
 
(Ricardo Ramos. Desculpe a nossa falha . São Paulo: Scipione, 
1988, 2.ed, p. 8) 

13. Os elementos do texto permitem caracterizá-lo, predomi-
nantemente, como 

 
(A) narrativo, com a criação de um fato que deverá dar 

origem ao desenvolvimento posterior. 
 
 
(B) descritivo, com ênfase na caracterização moral e 

psicológica de três estudantes. 
 
 
(C) dissertativo, em que se inferem valores que deve-

riam estar presentes na formação oferecida pela 
escola. 

 
 
(D) opinativo, na discussão de um conflito criado no 

ambiente escolar. 
 
 
(E) informativo, ao apontar o ambiente escolar como 

espaço ideal para a formação do caráter dos jo-
vens. 

_________________________________________________________ 
 

14. Está correta a seguinte afirmativa, de acordo com o tex- 
to: 

 
(A) Os adjetivos importante e urgente estão empregados 

como sinônimos. 
 
 
(B) Identifica-se uso intencional de ambiguidade na fra-

se: Afastados, enfim reuniram-se. 
 
 
(C) Substituindo-se os termos grifados na frase Vou 

conseguir as provas pelo pronome correspondente, 
teremos conseguir-lhes. 

 
 
(D) Os sinais indicativos de crase estão corretamente 

empregados na frase: Sérgio, disposto à colaborar 
com os colegas, transmitiu a novidade à eles. 

 
 
(E) Há exemplos de linguagem informal no diálogo entre 

os amigos. 
_________________________________________________________ 
 

15. Em relação às funções da linguagem, a afirmativa correta 
é: 

 
(A) Com o foco narrativo na 1a pessoa, a linguagem pas-

sa a ter uma função emotiva.  
 
 
(B) Como o ambiente em que se desenrola a situação 

apontada é o escolar, o texto se volta especialmente 
para a metalinguagem. 

 
 
(C) Na frase − Pô, vá ser devagar! identifica-se função 

apelativa. 
 
 
(D) A função é fática em − Eu quero falar com vocês. É 

importante. E urgente.  
 
 
(E) No texto todo há predomínio da função estética, por 

tratar-se de trecho de uma obra literária. 
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Noções de Informática 

 
Atenção:  As questões sobre os aplicativos consideram sempre a originalidade da versão referenciada e não quaisquer outras 

passíveis de modificação (customização, parametrização etc.) feita pelo usuário. As versões dos aplicativos são: Windows 
XP edição doméstica (Português), Microsoft Office 2000 e navegadores Mozilla Firefox 3.5.3 e Internet Explorer 8.  

 
16. No Windows Explorer, após selecionar um arquivo e clicar com o botão direito (destro) do mouse, aparecerá uma janela com 

algumas opções. A modificação do nome de um arquivo é possibilitada pela opção 
 
(A) Alterar. 
 
(B) Renomear. 
 
(C) Renomear, para nomes maiores que oito caracteres e Editar, somente para nomes menores ou iguais a oito caracteres. 
 
(D) Renomear, para nomes maiores que dezesseis caracteres e Alterar, para nomes menores ou iguais a dezesseis 

caracteres. 
 
(E) Renomear ou Alterar para nomes com quaisquer tamanhos. 

 
 
17. No MS-Excel, a célula A1 contém o número 35 e a célula B1 contém a fórmula =A1∗ 3+2. Ao arrastar a célula B1 para C1 pela 

alça de preenchimento, C1 apresentará o resultado 
 

(A) 107. 
 
(B) 175. 
 
(C) 323. 
 
(D) 875. 
 
(E) 971. 

 
 
18. No Internet Explorer, os itens Editar, Exibir e Favoritos são omitidos caso seja desabilitada a Barra de 
 

(A) Status. 
 
(B) Comandos. 
 
(C) Ferramentas. 
 
(D) Tarefas. 
 
(E) Menus. 

 
 
19. Extensões utilizadas para identificar arquivo de vídeo comprimido, arquivo de dados comprimido e protetor de tela do Windows, 

são respectivamente 
 
(A) mpg, zip e scr. 
 
(B) mp3, arj e asf. 
 
(C) jpg, zip e mp4. 
 
(D) bpm, arj e jpg. 
 
(E) asf, zip e mp3. 

 
 
20. Em um microcomputador usa-se conectar uma placa de expansão em um “encaixe” definido como 

 
(A) boot. 
 
(B) memória RAM. 
 
(C) CD-ROM. 
 
(D) slot. 
 
(E) HD. 
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Fundamentos da Educação 

 
21. Colocam-se entre os desafios que a educação brasileira deve enfrentar para contribuir na consolidação de uma sociedade 

verdadeiramente democrática: combater o analfabetismo, a evasão e a repetência e dar acesso, a todos, a uma educação de 
qualidade. Na visão do paradigma humanista de educação, esta qualidade poderá ser construída pelo sistema educacional 
mediante proposta de uma prática educativa que 

 
(A) considere os interesses das diferentes camadas da sociedade, oferecendo a cada qual um nível de qualidade que 

signifique avanço em relação àquele em que se encontram, assegurando progresso a todos conforme possibilidades de 
cada um, sem idealizações. 

 
(B) leve em conta as potencialidades individuais e as condições reais de investimento econômico-financeiro do País, de modo 

a não desperdiçar com os que não têm talento e poder aplicar recursos naqueles que trarão retorno para si e para a 
sociedade. 

 
(C) considere interesses e motivações dos alunos e garanta aprendizagens essenciais para a formação de cidadãos 

autônomos, críticos e participativos, capazes de atuar com competência, dignidade e responsabilidade na sociedade em 
que vivem. 

 
(D) atenda às necessidades do mercado de trabalho e da economia brasileira, formando mão de obra capacitada, responsável 

e dedicada, o que garantirá emprego digno a todos e trará progresso, ordem e paz à sociedade. 
 
(E) atenda às demandas do século XXI, privilegiando as aprendizagens tecnológicas ligadas à informação, único modo de 

combater a pobreza e as grandes distâncias geográficas e econômicas do Brasil, fazendo todos os brasileiros avançarem 
juntos. 

 
 
22. No Brasil, o Estado tem o dever de oferecer educação escolar de qualidade no ensino fundamental, de modo universal e gratuito 

nas modalidades regular, educação de jovens e adultos e educação especial, pois esse dever corresponde a um direito que se 
aplica a todos os brasileiros, na idade própria de 6 a 14 anos ou acima dela, portadores ou não de deficiências ou de 
superdotação, numa perspectiva includente. Esse direito consolidou-se no País a partir da 

 
(A) Constituição Federal de 1934. 
 
(B) Constituição Federal outorgada, de 1937, na ditadura Vargas. 
 
(C) Constituição Federal Democrática de 1946. 
 
(D) Constituição Federal de 1967, complementada com o Ato Institucional no 5/69. 
 
(E) Constituição Federal de 1988, em vigor. 

 
 
23. Em relação ao problema do analfabetismo, o Estado do Maranhão 

 

(A) apresenta taxas baixas e, pela falta de recursos, não tem desenvolvido programas especiais nesta área, priorizando a 
educação infantil e as séries iniciais do ensino fundamental, para a população de zero a 10 anos. 

 
(B) enfrenta um dos maiores índices do País e está desenvolvendo um programa, por meio da integração de ações de duas 

Secretarias de Estado, buscando assegurar, a todos os maranhenses, esse direito à dignidade e à cidadania. 
 
(C) pode considerar-se liberado, pois já assegurou alfabetização a todos os maranhenses que não tinham aprendido a ler e 

escrever na idade própria, estando agora com programas de ampliação da leitura e bibliotecas populares. 
 
(D) tem mantido altas as taxas de população adulta analfabeta porque as campanhas de alfabetização por meio de 

voluntariado mostraram-se ineficazes e o atual orçamento aprovado não contempla ações remuneradas nesse setor. 
 
(E) tem conseguido reduzir o número absoluto de jovens e adultos analfabetos, mas ostenta percentuais ainda altos, pois 

grande parte, principalmente dos jovens que se alfabetizam, migram para os estados do sudeste brasileiro. 
 
 
24. Em termos de descentralização de decisões e democratização na organização da educação escolar, podemos dizer que, na Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação (Lei no 9.394/96), a unidade escolar foi valorizada como 
 

(A) livre propositora de seu currículo e de suas normas regimentais, desde que cumpra os mínimos anuais conjugados de 
200 dias letivos e 800 horas. 

 
(B) gestora autônoma de recursos financeiros que lhe são repassados, diretamente pela União, com base no seu número de 

alunos matriculados e frequentes. 
 
(C) sede de atividades sociais e culturais, abertas à comunidade nos finais de semana, destinadas a auxiliar o combate à 

violência em todo o País. 
 
(D) elaboradora de seu próprio projeto educacional, em processo participativo, relacionando a essa elaboração, a conquista 

progressiva de sua autonomia. 
 
(E) colaboradora da polícia federal, na identificação e caça aos traficantes que assediam os alunos, principalmente os que 

estão na puberdade e na adolescência. 
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25. Se levarmos em consideração o tempo histórico decorrido do início do século XX até o presente, podemos identificar, de modo 
sintético, grandes tendências pedagógicas no Brasil, de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino 
Fundamental. 

 
 Tendência 
 
 I. Escola Tradicional. 

 
 II. Escola Nova ou Escola Ativa. 

 
 III. Tecnicismo Educacional. 

 
 IV. Pedagogia Libertadora. 

 
 V. Pedagogia Crítico-social dos Conteúdos. 

 
 VI. Enfoque centrado no caráter social do processo ensino e aprendizagem. 

 
Traços característicos 
 
1. Proliferou nos anos 70, inspirada nas teorias behavioristas da aprendizagem e na abordagem sistêmica. 
 
2. Surge da intensa mobilização de educadores de orientação progressista, que valorizam o “saber elaborado” na busca de 

uma educação crítica a serviço das transformações sociais, coincidindo com a abertura política, no final dos anos 70 e 
início dos 80. 

 
3. Teve suas origens nos movimentos de educação popular que ocorreram no final dos anos 50 e início dos 60 e que foram 

interrompidos pelo golpe militar de 64, sendo retomada com a abertura política no final dos anos 70 e início dos 80. 
 
4. Surge a partir dos anos 80, com um movimento para integrar os aspectos sociológicos e psicológicos do processo de 

ensino e aprendizagem, no reconhecimento da importância da cultura, dos processos interativos, da intervenção do 
educador e da complexidade do processo cognitivo que se dá por reconstrução. 

 
5. Presente desde as décadas iniciais do século XX, baseia-se em uma proposta centrada no professor, cuja função se 

define como a de vigiar e aconselhar os alunos, corrigir e ensinar a matéria, aplicando metodologia expositiva e com 
repetição de exercícios e memorização. 

 
6. Destaca o princípio da aprendizagem por descoberta e a partir do interesse do aluno, o qual é visto como ser ativo e 

curioso, o centro da atividade escolar. 
 
Escolha a alternativa que faz a correspondência correta entre a tendência pedagógica predominante nos diferentes períodos e 
os traços característicos de cada uma. 
 
(A) I − 5; II – 6; III – 1; IV − 3; V − 2; VI − 4. 

(B) I − 5; II –1; III – 2; IV − 4; V − 3; VI – 6. 

(C) I – 2; II – 1; III – 6; IV – 3; V − 4; VI – 5. 

(D) I – 2; II – 4; III – 1; IV – 3; V – 5; VI – 6. 

(E) I − 4; II – 5; III – 2; IV – 1; V − 6; VI − 3. 

 
 
26. Com base na LDB e nos Parâmetros Curriculares Nacionais, a respeito do currículo do Ensino Fundamental no Brasil pode-se 

afirmar que: 
 
 I. O currículo do Ensino Fundamental, assim como o do Ensino Médio, deve ter uma base comum nacional a ser 

complementada em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar por uma parte diversificada exigida pelas 
características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela. 

 
 II. Esse currículo deve estar voltado ao atendimento das exigências do exercício da cidadania: o domínio da língua falada e 

escrita, os princípios da reflexão matemática, as coordenadas espaciais e temporais que organizam a percepção do 
mundo, os princípios da explicação científica, as condições de fruição da arte e das mensagens estéticas, a construção 
de significados éticos necessários a toda e qualquer ação de cidadania. 

 
 III. No desenvolvimento do currículo deve ser priorizada a formação de sujeitos autônomos, privilegiando procedimentos 

didáticos individualizantes, pois os processos de produção grupal escondem falta de iniciativa e limitações cognitivas, 
impedindo as intervenções corretivas do professor junto a cada educando para incitá-lo a ousar, competir e ser o melhor, 
sem depender dos demais. 

 
Está correto o que se afirma em 
 
(A) I, II e III. 

(B) I e II, apenas. 

(C) I e III, apenas. 

(D) II e III, apenas. 

(E) I, apenas. 
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27. Em relação à avaliação, no âmbito do trabalho didático-pedagógico, os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino 
Fundamental apresentam uma concepção que está em consonância com estudos e propostas nacionais e estrangeiros, 
desenvolvidos nas três últimas décadas, pois 
 
(A) conceitua cientificamente a avaliação da aprendizagem com base em sua vinculação com os objetivos, indicando-a como 

etapa final do processo de ensino escolar. 
 
(B) vincula a avaliação à ideia de diagnóstico, devendo-se aplicar seus procedimentos na etapa inicial do ano letivo e de cada 

unidade do programa; nunca no meio ou no final. 
 
(C) preconiza um processo avaliativo com aferição quantitativa e interpretação qualitativa, permitindo eleger alunos para 

recuperação, promoção ou retenção, sem injustiças. 
 
(D) focaliza o processo de avaliação no controle externo do aluno, mediante aferição de suas aprendizagens, confrontadas 

com os conteúdos que lhe foram objetivamente ensinados. 
 
(E) compreende a avaliação como ações contínuas, intrínsecas ao processo educacional, destinadas a orientar as intervenções 

pedagógicas para fazer a aprendizagem avançar. 
 
 
28. A perspectiva construtivista na educação é configurada por uma série de princípios explicativos do desenvolvimento e da 

aprendizagem humana que se complementam, integrando um conjunto orientado a analisar, compreender e explicar os 
processos escolares de ensino e aprendizagem. De acordo com essa perspectiva, o erro, na educação escolar, 
 
(A) pode ser compreendido como algo inerente ao processo de aprendizagem e cuja interpretação pode ajudar a ajustar a 

intervenção pedagógica com vistas a superá-lo. 
 
(B) significa falha na recepção dos conhecimentos passados pelo professor no processo de ensinar, quase sempre causada 

por desatenção ou falta de pré-requisitos. 
 
(C) indica que a aprendizagem não foi satisfatória para aquele aluno que errou, devendo o professor reprisar os exercícios 

formando duplas de quem acertou com quem errou. 
 
(D) revela desconhecimento do que foi perguntado e permite ao professor agrupar todos os que cometeram o mesmo erro 

para repetir as explicações só para eles. 
 
(E) precisa ser evitado por meio de práticas disciplinadoras da atenção dos alunos e combatido com procedimentos de 

premiação de acertos. 
 
 
29. Na abordagem construtivista, o conceito de aprendizagem significativa é central e implica, necessariamente, 

 
(A) substituir os conglomerados conceituais de senso comum que os alunos trazem para a escola, por conceitos científicos, 

com significado prático e social, capazes de instrumentalizá-los para uma cidadania ativa. 
 
(B) um trabalho simbólico para que os alunos consigam estabelecer relações substantivas e não arbitrárias entre os conteúdos 

escolares e os conhecimentos previamente construídos por eles, num processo de articulação de novos significados. 
 
(C) treinar os professores para fazerem sondagens de temas relacionados com interesses dos alunos, articulando-os com a 

programação que deve ser ensinada na série, de modo que eles encontrem algum significado nas aulas e tarefas 
escolares. 

 
(D) um ensino planejado com vistas a trabalhar os aspectos mais significativos para o prosseguimento dos estudos 

acadêmicos, pois o currículo se constrói como um edifício em que os conceitos-chave de cada área servem de alicerce e 
estrutura. 

 
(E) partir dos conhecimentos prévios dos alunos, ensinados nas séries anteriores, nas diversas áreas de conhecimento 

curricular, de modo que as aprendizagens da série atual sejam significativas para eles. 
 
 
30. Na organização dos Parâmetros Curriculares Nacionais, alguns temas foram eleitos por envolverem problemáticas sociais 

atuais, urgentes, relevantes, cuja complexidade exige que eles recebam tratamento integrador de conteúdos das diferentes 
áreas de conhecimento do currículo escolar que possam contribuir em seu estudo. São os temas transversais que, com um 
trabalho pedagógico adequado e socialmente compromissado, devem contribuir para que haja 
 
(A) coerência entre os valores experimentados na vivência que a escola propicia aos alunos e o contato intelectual com tais 

valores. 
 
(B) impacto no fazer dos professores que quase sempre se acomodam, repetindo, ano após ano, as mesmas aulas para 

diferentes turmas e situações. 
 
(C) menor competição e maior entrosamento entre os professores de um lado e, de outro, incentivo ao espírito competitivo 

entre os alunos, por meio da premiação de projetos. 
 
(D) uniformidade na abordagem desses temas, em função de sua abrangência nacional e mesmo universal, como é o caso da 

ética. 
 
(E) aproveitamento dos mesmos projetos elaborados pelos alunos, para avaliação do aproveitamento em diferentes 

disciplinas. 
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31. Dados relativos ao desempenho insatisfatório dos alunos no ensino fundamental exigem uma análise cuidadosa de seus 
diversos fatores, sem simplificações e generalizações. No entanto, a formação dos professores ocupa posição central e 
estratégica na discussão de como qualificar a experiência de aprender na escola. 
 
Para a LDB e diretrizes decorrentes, a formação de professores pode ser compreendida como 
 

(A) a formação universitária da qual os governos devem exigir sólidos fundamentos e avaliação rigorosa porque do bom 
desempenho dos professores da educação básica depende a qualidade dos cursos superiores e o combate à corrupção 
em todas as áreas.  

 

(B) uma área de educação superior, as licenciaturas, de fácil acesso nos vestibulares e de mensalidades de menor valor, com 
potencial para criar um “exército de reserva” para competir no mercado de trabalho do ensino que oferece ótimos salários. 

 

(C) um processo contínuo que articula a formação como aluno da educação básica com a formação docente universitária e 
com a formação continuada, num exercício da profissão que desafie para pesquisar, debater com os pares e seguir 
aprendendo. 

 

(D) um processo de formação acadêmica que se defasou na qualidade em comparação com o que acontece com outras 
carreiras, como a medicina, a engenharia e a advocacia, de maior importância para a sociedade e, por isso, mais bem 
remuneradas. 

 

(E) um processo apoiado no saber fazer, o que permite minimizar a formação inicial acadêmica e privilegiar a formação 
daqueles que vão para o exercício da profissão e nele perseveram, sem desperdiçar recursos com aqueles que não vão 
lecionar. 

 
 
32. Estabelecer um diálogo com os adolescentes e jovens é uma condição para que a escola, conhecendo-os cada vez melhor, 

possa desenvolver um projeto educativo com clareza das questões mais importantes a serem trabalhadas, de modo que o 
conhecimento escolar faça sentido para eles. Articuladamente, uma condição básica para estabelecer esse diálogo é 
 

(A) estabelecer estratégias do tipo “caixinha de críticas, sugestões, reclamações”, sem exigência de identificação dos autores, 
lendo diariamente o que chega e dando retorno indireto, por intermédio de um dos professores de cada turma. 

 

(B) incluir um componente curricular do tipo orientação educacional, com uma hora semanal na grade horária, para manter um 
canal direto com os alunos de cada turma, no caso dos alunos do terceiro e do quarto ciclos do ensino fundamental. 

 

(C) acolher toda demanda, todo relato de experiência, todas as críticas e sugestões dos alunos, sem questioná-las para que 
eles não se retraiam; num médio prazo e indiretamente, comentar o que trouxeram, aconselhando-os no que couber. 

 

(D) reconhecer como legítimas (o que não significa inquestionáveis) as experiências que adolescentes e jovens vivenciam nos 
mais diversos espaços – no trabalho, na família, na dimensão cultural, na rua, nos grupos de pares e também na escola. 

 

(E) promover, no início de cada ano letivo, uma programação de retomada avaliativa da escolaridade já cursada, incentivando 
que exponham expectativas e necessidades não atendidas pela escola, mesmo que não possam ser levadas em conta no 
planejamento anual. 

 
 
33. O trabalho didático-pedagógico com o ensino fundamental envolve a integração vertical e horizontal dos blocos de conteúdos 

dos diferentes componentes curriculares. Essa integração pode ser favorecida 
 

(A) pelos projetos interdisciplinares articulados aos temas transversais os quais permitem atender também interesses individuais 
dos alunos. 

 

(B) pela adoção de sistemas apostilados que conseguem nivelar o aproveitamento escolar e acelerar as aprendizagens dos 
alunos em defasagem. 

 

(C) por propostas curriculares padronizadas pelos órgãos da Secretaria de Educação, cuja aplicação é obrigatória e controlada 
por avaliação externa. 

 

(D) pela seleção e premiação de propostas exemplares de ensino interdisciplinar, acompanhadas e avaliadas para serem 
tomadas como modelos. 

 

(E) pela adoção de avaliações unificadas, integrando questões de todas as disciplinas, ao final de cada semestre letivo, 
valendo nota para promoção. 
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34. É por meio da relação professor-aluno, definidora da educação escolar, que o processo pedagógico se realiza e, em uma 
relação como essa, múltiplas dimensões estão envolvidas. Daí a importância da discussão apresentada nos Parâmetros 
Curriculares Nacionais, sobre diferentes aspectos da condição juvenil, contribuindo com a reflexão dos professores para que 
possam compreender seus alunos como sujeitos inseridos no mundo. 
 
A esse respeito, considere as afirmações: 
 

 I. Embora a maior parte dos adolescentes e jovens não tenha interesse em uma participação no quadro político institucional 
dado, ela pode ser encontrada em outros espaços de atuação: movimentos de solidariedade, de defesa do ambiente, no 
movimento negro, nos movimentos culturais, nas mobilizações pela ética na política. 

 
 II. Os grupos culturais juvenis muitas vezes funcionam como canal de expressão (na maior parte das vezes de forma crítica) 

de suas questões, de suas dificuldades na vida da cidade, da discriminação, da ausência de perspectiva, constituindo-se, 
esses mesmos grupos, como referências para a construção de identidades e projetos. 

 
 III. Os alunos mostram-se muito sensíveis à qualidade da relação com os professores, mas os estudos revelam que não há 

uma correlação positiva entre o “ir bem” em tal disciplina e considerar o professor que a ministra “legal”. 
 
 IV. Certos professores conseguem romper a barreira do estereótipo da turma do fundo da classe, repor os termos do contrato 

que rege a relação professor-aluno e assim envolvê-los no trabalho escolar. Um vez restabelecida uma relação de 
confiança, esses alunos podem voltar a produzir e apresentar bom desempenho escolar. 

 
 V. Como a mobilização em torno dos grêmios e a participação nas instâncias de gestão escolar significam a própria vivência 

da cidadania e dos direitos, a escola deve tutelar com empenho essas participações para que elas aconteçam. 
 
 VI. Apesar dos problemas de violência no entorno da escola e mesmo contra ela, adolescentes e jovens ainda consideram-na 

atraente, pela possibilidade de encontro com outros jovens, nos corredores, pátios, banheiros e portões. Algumas escolas 
reconhecem a importância dessa convivência vivida paralelamente e procura favorecê-la, mas a maior parte delas ignora 
ou nega essa dimensão de socialização. 

 
Estão corretas APENAS as afirmações: 
 
(A) I, II, III, V e VI. 

(B) I, II, III, IV e V. 

(C) I, II, IV e VI. 

(D) II, IV e V. 

(E) III, IV e VI. 

 
 
35. Dentre as orientações didáticas para um trabalho pedagógico profícuo para o alcance dos objetivos do ensino fundamental, 

figuram as relativas à seleção de recursos didáticos, introduzidas pela ideia de que eles desempenham importante papel no 
processo de ensino e aprendizagem, desde que se tenha clareza das possibilidades e dos limites que cada um deles apresenta 
e de como podem ser inseridos numa proposta global de trabalho. 
 
A esse respeito considere as afirmações: 
 

 I. O uso de computadores pelos alunos, como instrumentos de aprendizagem escolar é altamente discutível, pois são muito 
caros e sua frieza de máquina não pode substituir o professor. 

 
 II. O livro didático é um dos materiais de maior influência na prática de ensino brasileira. É preciso que os professores 

estejam atentos à qualidade, à coerência e a eventuais restrições que apresentem em relação aos objetivos educacionais 
propostos. Além disso não deve ser o único material a ser utilizado como fonte de informação. 

 
 III. Os materiais de uso social e não apenas escolares são ótimos recursos de trabalho pois os alunos aprendem sobre algo 

que tem função social real e se mantêm atualizados sobre o que acontece no mundo, estabelecendo o vínculo necessário 
entre o que é aprendido na escola e o conhecimento extraescolar. 

 
 IV. A seleção de recursos didáticos deve ser privativa de cada professor, individualmente, conferindo assim sua marca 

pessoal ao ensino que ministra, sem padronizações massificantes. 
 
Correspondem às orientações didáticas o contido nas afirmações 
 
(A) I, II, III e IV. 

(B) I, II e III, apenas. 

(C) I e II, apenas. 

(D) II e III, apenas. 

(E) III e IV, apenas. 
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Conhecimentos Gerais 

 
36. No dia 21 de setembro de 2009 o site G1 informava: O presidente hondurenho deposto, Manuel Zelaya, está na Embaixada do 

Brasil em Honduras, em Tegucigalpa, capital do país, confirmou nesta segunda-feira (21) em Nova York o chanceler brasileiro, 
Celso Amorim. O presidente interino daquele país passou a ser 
 
(A) Hugo Chávez. 

(B) Evo Morales. 

(C) Rafael Correa. 

(D) Roberto Micheletti. 

(E) Fernando Lugo. 

 
 
37. A imprensa brasileira noticiou no dia 03 de novembro de 2009 que cerca de 250 lideranças indígenas iniciaram um protesto na 

Rodovia MT-322, na altura do Rio Xingu, norte de Mato Grosso, contra 
 
(A) a construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte. 

(B) o desmatamento de uma área equivalente a 50 Maracanãs. 

(C) a construção de uma estrada entre Campo Grande e Porto Velho. 

(D) a divisão do estado do Maranhão. 

(E) o projeto de transformação da ilha do Bananal em estado. 

 
 
38. O dia 9 de novembro de 1989 marcou o princípio do fim da Guerra Fria, com o reconhecimento da crise do sistema socialista no 

leste da Europa e o fim desse sistema na Alemanha Oriental. Vinte anos depois, em 2009, a data foi amplamente lembrada pela 
imprensa brasileira. Foram veiculadas muitas matérias sobre a reunificação alemã marcada 
 
(A) pela derrubada do portão guardado pela Alemanha Oriental. 

(B) pelo reconhecimento de Berlim como capital da Alemanha unificada. 

(C) pela despedida dos últimos soldados soviéticos do território da Alemanha Oriental. 

(D) pela marcação de eleições livres para a Alemanha unificada. 

(E) pela queda do muro de Berlim. 

 
 
39. O prêmio Nobel de Medicina de 2008, o alemão Harald zur Hausen, disse no dia 04 de novembro deste ano que o efeito protetor 

da vacina contra a gripe A − que está sendo aplicada atualmente em muitos países − será "pontual" e afirmou que é necessária 
outra imunização em um curto espaço de tempo. Essa vacina combate o H1N1, um vírus que também mata pessoas no Brasil e 
que provoca uma doença conhecida por 
 
(A) hepatite C. 

(B) gripe suína. 

(C) gripe aviária. 

(D) Chagas. 

(E) leptospirose. 

 
 
40. Fruto de um longo trabalho desenvolvido pelas Academias de Portugal e Brasil, os representantes oficiais dos Países de Língua 

Portuguesa assinaram o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990, ao qual em 2004 aderiu o recém-independente 
Timor-Leste. Conforme o Acordo, até 2012 as novas normas linguísticas deverão estar em uso em Angola, Brasil, Portugal, 

 
(A) Cabo Verde, Congo, Moçambique e São Tomé e Príncipe. 

(B) Zâmbia, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe. 

(C) Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe. 

(D) Cabo Verde, Guiné-Bissau, Madagascar e São Tomé e Príncipe. 

(E) Cabo Verde, Guiné Bissau, Moçambique e Suriname. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Atenção: Para responder às questões de números 41 a 43 examine os enunciados abaixo, materialização do gênero provérbio. 
 

   I. O preguiçoso é irmão do mendigo. 

  II. Falar é prata, calar é ouro. 

 III. O cérebro ocioso é oficina do diabo. 

  IV. Velho enamorado, cedo enterrado. 

   V. Em rio que tem piranha, jacaré nada de costas. 

  VI. Em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. 

 VII. Em boca fechada não entra mosca. 

VIII. Deus ajuda quem cedo madruga. 

 
 
41. Assinale a alternativa correta. 
 

(A) A ocorrência pontual (apenas em II) do predicado nominal torna pontual também a ocorrência do predicativo do sujeito, o 
que remete a um gênero que elege com exclusividade a ação (predicado verbal). 

 
(B) A absoluta ausência de rima em todos os enunciados citados, justificada por ser o provérbio um gênero afastado do 

requinte textual de um poema, alia-se com a longa extensão da formulação de cada enunciado, para que o provérbio se 
firme como construção alheia a jogos mnemônicos. 

 
(C) A recorrência em todos os enunciados de uma estrutura sintática binária, seja formada por sujeito / predicado, seja dada no 

encadeamento de duas orações na constituição de um período composto, remete ao provérbio como um modo equilibrado 
de dizer. 

 
(D) A temática da prudência como virtude moral, concretizada exemplarmente em IV, afasta-se dos outros enunciados, em 

especial de II, cujo incentivo para a assunção da própria voz constitui um encorajamento para o sujeito ser ele próprio. 
 
(E) A crença frágil nas verdades veiculadas em todos os enunciados ampara-se no uso do tempo presente, tido como um 

presente de curta duração, o que ratifica a relatividade, isto é, o mundo pode ser estável, tal como está dito, mas também 
pode deixar de sê-lo. 

 
 
42. Diz-se corretamente que, quanto à sua organização, os provérbios 
 

(A) se amparam primordialmente no tipo textual narrativo. 
 
(B) se firmam por meio do uso abundante do recurso onomástico, nomeando individualmente os sujeitos envolvidos. 
 
(C) se beneficiam do uso do artigo definido “o”, tal como em I e III, para corroborar o efeito de universalidade. 
 
(D) primam pela circunscrição semântica do léxico, utilizado exclusivamente no sentido dicionarizado, como é o caso de 

“mosca” (VII). 
 
(E) impõem prescrições explícitas, por isso elegem como prioridade o uso do imperativo. 

 
 
43. Entendendo figura como elemento concretizador de temas do discurso, afirma-se corretamente que, nos provérbios citados, 
 

(A) figuras relativas à excepcionalidade de situações, tal como em VI, VII e VIII, e jamais vinculadas ao cotidiano, 
corroboram uma sabedoria de todos os tempos e lugares. 

 
(B) figuras impregnadas de sarcasmo e de ironia fundamentam a ambivalência das afirmações, enquanto a voz enunciativa se 

afasta de qualquer tom de orientação e aconselhamento. 
 
(C) figuras que põem o mundo do senso comum em xeque, enquanto desestabilizam valores e atitudes julgados naturais − 

porque legitimados de geração a geração − reforçam contradições subjacentes à aparência das coisas. 
 
(D) figuras de alcance semântico abrangente, em cada um dos enunciados e na totalidade deles, fazem supor um sujeito de 

todos os tempos e lugares, enquanto ratificam um mundo irreversivelmente sólido quanto às aspirações de modo de 
presença para o sujeito envolvido na enunciação. 

 
(E) figuras que concretizam temas como a necessidade de precaução contra excessos e riscos, em especial nos exemplos II 

e V, juntamente com aquelas respaldadas em temas como a dignidade do trabalho (I, III e VIII), acolhem com 
respeito o sujeito considerado nos seus limites. 
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Atenção: Para responder à questão de número 44, considere o que segue. 
 

João Guimarães Rosa, no romance Grande Sertão: Veredas , coloca na voz do narrador-personagem, Riobaldo, formulações 
como estas: 

 
    I. Para não se ter medo é que se vai à raiva. 

  II. Riu de me dar nojo. Mas nojo medo é, é não?  

III. Pão ou pães é questão de opiniães. 

  IV. A morte é corisco que sempre já veio. 
 
 
44. Considerados os quatro enunciados, assinale a alternativa correta. 
 

Trata-se de um modo de dizer 
 

(A) assemelhado ao dos provérbios, devido ao tom normativo e direcionador para um centro único, que reúne os valores 
fundados em verdades absolutas. Tais valores encontram exemplar materialização em III, que registra, 
subrepticiamente, o certo e o errado na formação do plural dos nomes terminados em ão.  

 
(B) diferenciado em relação aos provérbios, não só devido à projeção, no interior dos enunciados do romance, de um 

interlocutor [II], mas também devido à mistura que a ficção roseana provoca entre paixões em princípio mutuamente 
incongruentes, tais como o medo e a raiva [I].  

 
(C) assemelhado ao dos provérbios, já que, na voz do romancista e naquela da totalidade dos provérbios, temos a mesma 

tendência à circularidade de argumentos. Tanto nas asserções feitas por Riobaldo, como naquelas concernentes aos 
provérbios, repetem-se como dogmas as mesmas verdades sacralizadas. 

 
(D) assemelhado ao dos provérbios, devido à constante presença − tanto nos enunciados do romance, como nos dos 

provérbios − de construções imprevisíveis, como a que ocorre na conexão entre os advérbios sempre e já em corisco que 
sempre já veio. 

 
(E) diferenciado em relação aos provérbios, já que somente da fala de Riobaldo se depreendem verdades imemoriais, 

validadas por uma coletividade; nos provérbios, a voz não alcança universalidade.  
 
 
Atenção: As questões de números 45 e 46 apoiam-se nos provérbios (A e B) abaixo e em textos de Mario Quintana (I e II), 

reunidos em obra que os nomeia como “Anotações poéticas”. 
 

A. Dize-me com quem andas e te direi quem és. 
B. Quem espera sempre alcança. 
 
 I. As más companhias 

O que mais irrita os jovens é quando lhes 
Aconselham que evitem as más companhias... 
Como se eles não pudessem perder-se 
por conta própria! 
 

(Quintana, Mário. Anotações poéticas . São Paulo: Globo, 1996, p. 55) 
 
II. Não é possível 

O futuro é uma espécie de Banco ao qual vamos 
remetendo, um a um, os cheques de nossas esperanças. 
Ora, não é possível que todos os cheques sejam sem fundo! 
 

(Idem, p.50) 
 
45. Assinale a alternativa correta. 
 

(A) A pontuação, marcada pelo uso de reticências (I) e exclamação (I e II), remete a uma presença mais subjetivizada do 
enunciador nos poemas do que em A, embora nesse provérbio o tu esteja instalado no enunciado. 

 
(B) O uso do subjuntivo em I (Como se eles não pudessem perder-se) equivale, em termos de  efeito de sentido provocado, 

àquele registrado em II (que todos os cheques sejam sem fundo!), bem como são idênticas − quanto à função sintática 
desempenhada nos períodos nas quais se inserem − as orações citadas. 

 
(C) O uso da letra maiúscula em Banco (II) justifica-se devido à especificação do objeto, que, longe de articular-se a qualquer 

significação mítica, designa um determinado banco, ou seja, uma instituição financeira em contexto específico. 
 
(D) O uso da conjunção coordenativa alternativa ora (II) confirma o enunciador hesitante, que se alterna em suas convicções. 
 
(E) A oração principal expressa em II (não é possível) firma um mundo alheio a contingências, sem se valer da fun-

cionalidade da pontuação final do período.  
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46. Assinale a alternativa correta: 
 

(A) Em I, fica confirmada a valoração moral sobre o mundo, tal como veiculada por A, pois se consolida como necessária, em 
ambos os textos, a manutenção do estado das coisas. 

 
(B) Em II, firma-se a proposição de que expectativas são passíveis de reversão, fato que não acontece em B, em que se 

firma que a condição de espera é suficiente para viabilizar os eventos desejados. 
 
(C) Em II, o pressuposto inegável de que alguns cheques são necessariamente sem fundo produz afastamento do que se 

tem sobre a esperança em B: II defende os valores do capital financeiro e o ideal de lucro. 
 
(D) Em I temos, tal qual em A, como informação implícita, a importância do caráter do outro na boa formação do jovem, esta 

entendida segundo os parâmetros do politicamente correto, articulado ao princípio de que é mister afastar-se de danos. 
 
(E) Em I, diferentemente do que ocorre em A, temos consolidada a ética da desconfiança em relação aos outros, bem como a 

valoração pejorativa do ato de perder-se, especialmente relacionado a indivíduos em formação. 
 
 
Atenção: Para responder às questões de números 47 e 48 leia os enunciados abaixo, representantes do gênero horóscopo e 

recortados de exemplares do jornal Folha de S.Paulo . A seção que contém o horóscopo, intitulada ASTROLOGIA, está 
publicada no Caderno Ilustrada, em página que encerra amenidades. 

 
Touro (21 abr. a 20 mai.) 
Cenário astral um tanto desencorajador repercute mal no ambiente ao seu redor, mas você 
segue firme, confiante e persistente! Assim, se torna exemplo e estímulo, portanto, veja lá o que 
vai fazer. Em casa, momentos de solidão e arrumação tornam sua mente mais leve. 
 
Libra  (23 set. a 22 out.) 
Saúde e vida cotidiana são áreas que recebem em cheio as vibrações da lua cheia de hoje. Os 
próximos dias são para você parar de se cobrar tanto e, assim, preservar mais a sua saúde. 
Entusiasmo e inspiração serão suas ferramentas para que sua rotina fique mais interessante. 
 
Gêmeos  (21 mai. a 20 jun.) 
Hoje a vibração vai direitinho no rumo da alegria, do namoro e da amizade. Para você, ocasião 
de mostrar seus encantos de modo original e encantar muita gente! Um passeio diferente traz 
inspiração para a semana. Alguém de Libra ou Aquário poderá fazer você mais feliz hoje. 

 
 
47. Quanto à temática desenvolvida, afirma-se corretamente que se firma uma ética 
 

(A) que considera altamente desejável a desarmonia nas interações humanas, bem como as incertezas interiores, o que 
encontra expressão no segmento Cenário astral um tanto desencorajador repercute mal no ambiente ao seu redor, mas 
você segue firme, confiante e persistente. 

 
(B) que liberta o sujeito da ideologia do alto-astral obrigatório, tido como sustentáculo da confiança, tal como se comprova em 

mas você segue firme, confiante e persistente.  
 
(C) que dissocia a saúde física da predisposição espiritual, como se nota em Libra, em que se afirmam intervenções das 

vibrações da lua cheia, mas se excluem disponibilidades interiores como instrumentos de luta e de vitória. 
 
(D) que, sobre as coisas presentes, pretéritas e futuras do destino do homem, constrói uma assimetria de saberes entre leitor 

e enunciador, com superioridade para o leitor, tal como está expresso particularmente por meio do comparativo de 
superioridade em Alguém de Libra ou Aquário poderá fazer você mais feliz hoje. 

 
(E) que se filia ao discurso de autoajuda, isto é, ao discurso que propõe construir para o leitor a autoimagem de um sujeito 

competente para solucionar os próprios problemas, o que fica demonstrado em Entusiasmo e inspiração serão suas 
ferramentas para que sua rotina fique mais interessante. 

 
 
48. É correto afirmar que contribui para a estabilidade do gênero horóscopo uma estrutura composicional, uma temática e um estilo 

firmados por meio 
 

(A) do exercício da função conativa da linguagem, que institui o apelo ao outro por meio de recursos tais como o uso do 
pronome de tratamento você, que, semântica e discursivamente, é de terceira pessoa, mas, morfologicamente, é de 
segunda pessoa. 

 
(B) de uma voz que rejeita a cumplicidade com o leitor, fazendo vingar como preponderante o ele (terceira pessoa gramatical), 

especialmente no uso proliferado do pronome possessivo, assim interpretado como absolutamente de terceira pessoa (ao 
seu redor; sua mente; sua saúde; suas ferramentas; sua rotina; seus encantos).  

 
(C) do enfoque exclusivo na situação presente, o que se demonstra pelo emprego do presente, não intercambiável com o do 

futuro do presente, tal como expresso em Os próximos dias são para você parar de se cobrar tanto.  
 
(D) da nomeação do signo astral, apresentada como síntese de todas as suas características físicas, tal como ocorre com o 

conteúdo entre parênteses que sucede, por exemplo, o registro do signo de Libra.  
 
(E) de uma posterioridade relativa ao agora, manifesta por meio do futuro do presente como em Alguém de Libra ou Aquário 

poderá fazer você mais feliz hoje, em que a perspectiva otimista em relação ao futuro próximo consolida a confiança 
projetada, entre enunciador e leitor, ao longo de toda a seção de Astrologia. 
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Atenção: As questões de números 49 e 50 apoiam-se na tira de história em quadrinhos (HQ) Níquel Náusea , de Fernando 
Gonsales, publicada no jornal Folha de S. Paulo , Caderno Ilustrada, de sexta-feira, 6 de novembro de 2009, p. E-13. 

 
 

NÍQUEL NÁUSEA  - FERNANDO GONSALES
A LARVINHA DA MAÇÃ

ENFEITIÇADA TAMBÉM CAIU
NUM SONO PROFUNDO...

EI, PRÍNCIPE!
APROVEITA E BEIJA
A LARVA TAMBÉM!

 
 

 
49. Considere as seguintes afirmações: 
 
 I. A personagem do mundo animal, associada ao escatológico na sua relação com o alimento ingerido, é elevada ao 

estatuto de  efetiva protagonista, trazendo um matiz de humor à história. 
 
 II. A intertextualidade firmada com o conto maravilhoso justifica, na tira, o processo de encantamento em torno do príncipe 

salvador e da bela jovem, vítima da maçã envenenada. O acréscimo de figuras ingênuas, como a larvinha da maçã 
envenenada [que] também caiu num sono profundo... reafirma o estilo do conto, nada sugerindo de paródia iconoclasta. 

 
 III. O gênero HQ encontra-se materializado na tira, na medida em que se depreendem dela, como regra, falas postas em 

balão, numa representação própria de vozes em discurso direto, sem que se dispense a voz do narrador, a qual se insere 
no retângulo posto no topo de um dos quadros.  

 
É correto o que se afirma SOMENTE em: 
 
(A) I. 
 
 
(B) II. 
 
 
(C) III. 
 
 
(D) I e II. 
 
 
(E) I e III. 

 
 
50. Assinale a assertiva correta quanto aos recursos linguísticos ou visuais, usados em consonância com a intencionalidade 

enunciativa da tira. 
 

(A) No primeiro quadro, a expressão linguística que introduz a personagem toma-a como evidentemente conhecida, 
estabelecendo, desde esse momento, a perspectiva de subversão do conto maravilhoso com o qual a tira dialoga. 

 
 
(B) No segundo quadro, a interjeição Ei, que introduz o vocativo, firma o estatuto da cena solene, tal como dada no conto 

maravilhoso, pois, equivalente ao uso de  “Oh!” − na medida em que este expressa admiração respeitosa − consolida a 
relação hierárquica entre o nobre e o vassalo. 

 
 
(C) No primeiro quadro, a letra Z, maiúscula e em negrito, embora onomatopaicamente destaque o sono profundo do animal, 

deixa de remeter ao efeito de humor, pois, ao relacionar-se a um dado repulsivo, o verme na maçã mordida, destrói a 
possibilidade de riso. 

 
 
(D) Enquanto há um movimento intertextual inquestionável entre o título da tira, Níquel Náusea , e o nome de personagem de 

desenho animado norte-americano, Mickey Mouse, a intertextualidade com A bela adormecida  fica prejudicada, devido ao 
uso do advérbio também (primeiro quadro). 

 
 
(E) No segundo quadro, fica imitado, e não subvertido parodisticamente, o conto maravilhoso correspondente, na exploração 

de uma contradição expressa no visual: a inclinação do corpo do príncipe pressupõe que ele ainda beijará a princesa, do 
que decorrerá o despertar dela. Entretanto a jovem, de olhos arregalados, já está acordada e evidentemente espantada 
com a presença dos dois novos personagens na cena. 
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Atenção: As questões de números 51 a 60 referem-se aos textos I e II. 
 

O excerto do romance Noite sobre Alcântara  (1978), de Josué Montello, constitui o início do Capítulo II (Primeira parte). 
Antes da sua transcrição (Texto II), apresenta-se o contexto narrativo (Texto I). 
 
 
Texto I 

 
Major Natalino, neto de Barão e filho de Visconde, anunciara onze anos antes, no Largo da Matriz, em Alcântara, a queda da 

Monarquia, a proclamação da República e o banimento da família imperial. Há já uns trinta anos despira a farda. No dia em que o 

leitor o vê trancando a porta, tivera seu último almoço no sobrado da família, nessa cidade que fora um dos centros da aristocracia 

maranhense no Império. Depois de muita resistência, decidira também ele partir para São Luís, para onde já haviam se mudado 

quase todos os seus velhos amigos, e continuavam a ir comerciantes, operários, antigos escravos, raparigas, criados, cocheiros. Seu 

ex-escravo Florindo se recusara a partir. Sabendo que não tinha mais interesse pela casa nem pelas coisas que lá ficavam, o Major, a 

caminho da barca que o levaria à capital, joga fora a chave do sobrado. No caminho, encontra o Comendador Ventura Lopes, que, 

alongando-se ao lhe impor a prestação de um favor em São Luís, o faz perder a embarcação, impossibilitando-o de deixar Alcântara 

naquele dia.  

 
 
Texto II 

 
Quando a noite fechou, já o Major Natalino estava no Largo de Santa Quitéria, defronte de seu sobrado, a apoiar o corpo na 

bengala, com as mãos para trás das costas, enquanto o Florindo, repetindo de vez em quando a risada solta, batia o chão do terreno 

baldio com um pedaço de pau, para ver se conseguia encontrar a chave da porta. 

− Uma dessas só a mim acontece − resmungava o Natalino, a sacudir a perna impaciente, mandando ao diabo o Comendador 

Ventura Lopes, que ainda lhe teimava na memória, com seu ventre redondo e seus olhos pulados. 

Se não tivesse encontrado o raio do velho, teria chegado a tempo de tomar o barco! Como não pudera livrar-se dele, o 

resultado ali estava: no escuro, à porta de seu sobrado, sem chave para entrar! Arrombar a porta de andiroba, mais dura do que ferro 

− impossível! Saltar ao quintal, para entrar no sobrado pelos fundos – pior ainda, com a crista do muro enristada de cacos de garrafa! 

Adivinhando-lhe o pensamento, o Florindo chegara a propor-lhe: 

− Eu dou um jeito de passar por cima do muro, Seu Major, e abro a porta pelo lado de dentro. 

− Tire isso da cabeça − replicou Natalino em tom categórico. 

E ali estava ele, a depender das pancadas cegas do Florindo. Em verdade a culpa era sua: fora ele que se desfizera da chave. 

Ninguém o forçara a atirá-la no terreno baldio. Agüentasse agora as conseqüências. 
 

(2.ed., Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984, p. 29-30) 
 
 
51. Sobre o excerto do romance, é correto afirmar que  
 

(A) é relato de fatos articulado pela voz onipresente da personagem  Major Natalino, que o constitui quer por meio do discurso 
direto, quer por meio do fluxo da memória. 

 
(B) representa personalidades a quem é dado o direito não só de se expressarem diretamente, como, até, de usufruir  da 

onisciência, como se nota no caso de Florindo. 
 
(C) abre o relato pela determinação precisa do tempo em que se inserem os fatos narrados, instância temporal que acolhe a 

totalidade dos fatos apresentados ao leitor. 
 
(D) caracteriza o espaço em íntima correlação com as personagens, quer ao retratar o Major − a condição em que se 

encontrava, os seus pensamentos −, quer os gestos de Florindo. 
 
(E) produz a ambientação pela voz do narrador onisciente que, descortinando a totalidade da paisagem, a oferece ao leitor  

quando suspende a ação e constrói ilhas descritivas. 
 
 
52. Considere a seguinte caracterização de um dos modos de se realizar a atividade discursiva de referenciação: 
 

Designa-se, por meio de um sintagma nominal, a informação dispersa no co-texto precedente ou subsequente, a modo de 
sumarizá-la.   
 

Esse tipo de estratégia está exemplificado, no excerto, pelo emprego de: 
 
(A) (linha 4) Uma dessas. 
 
(B) (linha 6) dele. 
 
(C) (linha 7) a porta de andiroba. 
 
(D) (linha 8) o quintal. 
 
(E) (linha 8) a crista do muro.  
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53. Considere que, segundo orientações contemporâneas para o ensino de Língua Portuguesa, é adequado que o aluno investigue 
os fatos gramaticais na correlação com o efeito de sentido que possam produzir. 

 
A análise das formas verbais empregadas no excerto de Josué Montello, com o propósito de apreender o efeito de sentido que 
nele produzem, legitima o seguinte comentário: 

 
(A) (linha 1) fechou e estava exprimem fatos passados considerados de mesma duração − ambos são tidos como fatos 

momentâneos, de duração limitada. 
 
(B) (linha 2) repetindo exprime ideia de “continuidade da ação” exclusivamente pelo valor semântico do verbo, ideia que nada 

deve à forma do gerúndio.  
 
(C) (linha 6) teria chegado exprime possibilidade de um fato considerado como posterior ao momento tomado como marco, no 

caso, o presente. 
 

(D) (linhas 6 e 7) (não) pudera livrar-se exprime fato passado referido como causa de outro fato igualmente passado − (ali) 
estava − portanto, anterior a este último. 

 
(E) (linha 10) dou exprime acontecimento considerado habitual, por isso de grande duração, e concomitante ao momento da 

fala. 
 
 
54. Levando em conta procedimentos linguístico-discursivos, é correto afimar: 
 

(A) a preposição com imprime a mesma ideia aos dois segmentos que introduz no primeiro parágrafo − com as mãos para trás 
das costas (linha 2) e com um pedaço de pau (linha 3). 

 
(B) a conjunção enquanto ( linha 2) aponta para a simultaneidade dos fatos expressos por estava (linha 1) e batia (linha 2), 

formas verbais que compatibilizam a concomitância. 
 
(C) em que ainda lhe teimava na memória (linha 5), o pronome destacado é da mesma natureza e exerce a mesma função do 

encontrado na frase o Florindo chegara a propor-lhe (linha (9). 
 
(D) o segmento Como não pudera livrar-se dele (linha 6) traz implícita a ideia de que o Major e o Comendador eram inimigos 

que não se suportavam. 
 
(E) a substituição de forçara (linha 13) por  “tinha forçado” exigiria a substituição do pronome o (linha 13) por “lhe”, para que a 

frase mantivesse o rigor do padrão culto escrito. 
 
 
55. A análise consistente do encadeamento das partes do excerto evidencia que o segmento que exprime uma causa é:  
 

(A) (linha 2) repetindo de vez em quando a risada solta.  
 
(B) (linhas 2 e 3) batia o chão do terreno baldio com um pedaço de pau.  
 
(C) (linha 6) Se não tivesse encontrado o raio do velho. 
 
(D) (linha 8) com a crista do muro enristada de cacos de garrafa! 
 
(E) (linha 9) o Florindo chegara a propor-lhe. 

 
 
56. Levando em conta o título do romance de Josué Montello − Noite sobre Alcântara  −, a contextualização oferecida no texto I e 

a expressão a noite (linha 1), é correto o seguinte comentário:  
 

(A) A palavra noite, nas duas ocorrências, impõe sentidos que não apresentam nenhum traço semântico em comum. 
 
(B) O conceito evocado no leitor pelo significante noite determina de tal modo o significado da palavra, que a noite referida no 

título será lida exclusivamente no mesmo sentido  da noite referida na linha 1. 
 
(C) O determinativo em a noite (linha 1), além de realizar a coesão textual no excerto, sinaliza que a narrativa, por questão de 

coerência, não explorará outras possibilidades significativas da palavra. 
 
(D) É expectativa legítima que, no contexto narrativo de decadência, um novo sentido seja acionado pelo significante noite, 

apoiado no sentido denotativo da palavra. 
 

(E) Um texto literário adquirirá, na sua totalidade, um sentido metafórico, construído pela soma dos sentidos conotativos de 
cada palavra utilizada, o que determina que o significante noite não evoque o sentido denotativo. 
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57. Várias são as passagens do excerto em que se notam palavras relacionadas de modo não usual, exigindo olhar atento às suas 
possibilidades significativas. A construção que recebe comentário plausível, considerado o excerto, é:  

 
(A) (linha 4) sacudir a perna impaciente / a impaciência do homem se revela no movimento contínuo que faz com a perna, a 

qual, por isso, aceita também a caracterização de impaciente. 
 
(B) (linha 1) a noite fechou / “fechar” significa, entre outras acepções, “tornar (o tempo) chuvoso ou ventoso”, portanto, do 

excerto conclui-se que era a proximidade da chuva que impacientava o Major.  
 
(C) (linha 12) pancadas cegas / a caracterização de pancadas se associa à pouca compreensão de Florindo acerca do  

objetivo da sua ação. 
 
(D) (linha 8) a crista do muro / a expressão a crista remete ao fato de o ornamento do muro ser feito de material frágil. 
 
(E) (linha 8) a crista do muro enristada / “enristar” significa “pôr em riste (a lança)”, por isso a expressão enristada remete, em 

sentido figurado, ao dono do sobrado.  
 
 
58. Arrombar a porta de andiroba, mais dura do que ferro − impossível! Saltar ao quintal, para entrar no sobrado pelos fundos − pior 

ainda, com a crista do muro enristada de cacos de garrafa! 
 

O trecho acima apresenta um fenômeno que propiciará observação em sala de aula. Está reconhecido corretamente esse fato 
linguístico (em destaque) e comentado de modo adequado em: 

 
(A) paralelismo sintático  / recurso para evidenciar que à construção similar correspondem conteúdos similares, no caso, a 

avaliação das soluções imaginadas para entrar no sobrado. 
 
(B) desvio sintático  / no caso, produzido pela presença do travessão; sua substituição por uma vírgula resgataria a 

regularidade sintática das frases em que ele foi usado. 
 
(C) desvio quanto ao padrão culto escrito  / no caso, constituído  pela presença da vírgula a separar o sujeito do verbo; no 

excerto, só o efeito estilístico legitima o uso da vírgula depois de quintal. 
 
(D) vírgula facultativa  / nesse específico contexto verbal, a omissão da vírgula depois de andiroba manteria o sentido original 

da frase. 
 
(E) desvio quanto ao adequado entendimento da pontuação  / a vírgula depois de ainda desconsidera que a função desse 

sinal é indicar ao leitor unidades para o processamento da leitura. 
 
 
59. A específica organização do fragmento do romance propicia que o professor, em consonância com as orientações dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais − Língua Portuguesa −, 
 

(A) motive os alunos a fazerem o fichamento do excerto com vistas a sintetizar as construções que lhe garantem o valor 
literário, para posteriores consultas às passagens plurissignificativas. 

 
(B) analise o parágrafo 6, demonstrando aos alunos como o narrador concentra a informação no conteúdo da fala da 

personagem, abstraindo-o do modo como ela o expressou. 
 
(C) introduza aos alunos o conceito de discurso indireto que produz efeito de objetividade, a partir de uma frase que o 

concretiza − o primeiro período do terceiro parágrafo, por exemplo. 
 
(D) sensibilize os alunos a detectarem, tanto pela forma como estão expressas, quanto pelo seu conteúdo, as diferentes vozes 

que se presentificam num texto, mesmo quando os limites entre elas não estejam precisamente delimitados, como se vê 
no parágrafo 3. 

 
(E) apresente aos alunos o resmungo do Major, no segundo parágrafo, como ocorrência exemplar de monólogo interior, 

especificamente pelo modo direto como a fala foi reproduzida. 
 
 
60. Consideradas a contextualização oferecida em I e a possibilidade de, por meio da leitura do fragmento, serem conhecidos 

ideias e costumes da época retratada, é correto afirmar: 
 

(A) (linha 5) A caracterização do Comendador − com seu ventre redondo e seus olhos pulados − expõe, em ambos os termos, 
a boa condição de vida dos que recebiam condecoração honorífica. 

 
(B) (linha 12) A frase E ali estava ele, a depender das pancadas cegas do Florindo expõe conduta firmada pela hierarquia 

social. 
 
(C) (linha 10) A expressão Seu Major, como toda a frase em que está inserida, retrata dialeto determinado pela condição social 

do escravo, apartado do português padrão. 
 
(D) (linha 1) A presença do Major no Largo de Santa Quitéria confirma a tradição religiosa dos habitantes de Alcântara, que, 

em hora de apuro, recorriam à ajuda do santo de quem eram devotos. 
 
(E) (linha 8) A caracterização do muro − enristad[o] de cacos de garrafa − confirma a tranquilidade de Alcântara, cujos 

habitantes só temiam a invasão de suas moradias por animais. 
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Atenção: As questões de números 61 e 62 referem-se ao Texto I. 
 
61. O comentário introdutório a Noite sobre Alcântara  segue o padrão culto escrito da Língua Portuguesa. Mantidos esse registro e 

o sentido do trecho, é pertinente a seguinte paráfrase: 
 

(A) (linha 2) Há já uns trinta anos despira a farda / “Do uniforme, fazem mais ou menos trinta anos que já livrou-se”. 
 
(B) (linhas 5 e 6) Seu ex-escravo Florindo / “Seu antigo escravo Florindo”. 
 
(C) (linhas 3 e 4) Nessa cidade que fora um dos centros da aristocracia maranhense / “Nesse que havia sido o aristocrático 

núcleo urbano do Maranhão”. 
 
(D) (linhas 1 e 2) anunciara onze anos antes, no Largo da Matriz, em Alcântara, a queda da Monarquia, a proclamação da 

República e o banimento da família imperial / “onze anos antes, a queda da Monarquia, a proclamação da República e o 
banimento da família imperial haviam sido anunciados por ele no Largo da Matriz”. 

 
(E) (linha 5) e continuavam a ir comerciantes / “e sempre iam comerciantes”. 

 
 
62. No caminho encontrou o Comendador Ventura Lopes, que, (I) alongando-se ao lhe impor a prestação de um favor em São Luís, 

(II) o faz perder a embarcação, (III) impossibilitando-o de deixar Alcântara naquele dia. 
 

Considere o período acima. A formulação que mantém o sentido, a clareza e a correção originais do segmento destacado é a 
seguinte: 

 
(A) (I) instando-lhe que consentisse um favor em São Luís. 
 
(B) (I) por ter-se alongado quando o forçava a lhe prestar um favor em São Luís. 
 
(C) (II) faz que ele perdesse a embarcação. 
 
(D) (III) não o permitindo deixar Alcântara naquele dia. 
 
(E) (III) impedindo-o quanto a saída de Alcântara naquele dia. 

 
 
Atenção: As questões de números 63 a 67 referem-se ao texto abaixo. 
 
  1. 

 

 

 

 

  5. 

 

 

 

 

10. 

 

 

Pinga aqui e acolá 

 

Os primeiros produtores de aguardente não tiveram vida fácil. Culpa da própria cachaça, que rapidamente 

arrebanhou uma legião de seguidores já no século XVII. A opção pela “branquinha” deixou de mãos abanando os 

portugueses que traziam vinho de lá para ser vendido aqui. Foi o suficiente para que, em 1639, a fabricação da bebida 

fosse proibida em toda a Colônia. 

No entanto, a ordem não vingou. Algumas capitanias continuavam tocando sua produção. Apesar das desavenças 

que criou, a cachaça tinha lá seu prestígio na metrópole. Tanto que, em 24 de novembro de 1695, veio da própria Coroa a 

decisão de liberar a remessa do produto para Angola. 

Eram claras as intenções. A aguardente tinha se firmado como um importante produto de troca para que os 

engenhos obtivessem mão de obra cativa. Seu comércio passou a engordar os rendimentos reais. Para completar, os 

médicos de Angola já divulgavam os benefícios que aquele santo remédio traria para os enfermos. 

De dose em dose, a bebida atravessou séculos recebendo honrarias pelo Brasil. De “reza forte” a “sossega-leão”, os 

apelidos que ganhou dizem um pouco de sua história. 
 

(Adaptado da seção Almanaque da Revista de História da Biblioteca Nacional . Rio de Janeiro: Sabin, ano 5, no. 50, novembro  
de 2009, p. 88) 

 
 
63. No primeiro parágrafo, 
 

(A) afirmação com que se abre o texto é justificada pelos três fatos referidos na sequência, os quais estabelecem relação 
causal entre si. 

 
(B) atribui-se aos seguidores da cachaça a perturbação da ordem cívica no Brasil colônia. 
 
(C) a expressão de mãos abanando, significando  “sem o que fazer”,  permite a inferência de que os portugueses tiveram de 

aderir à produção da nova bebida. 
 
(D) Foi o suficiente para que, devido ao tom irônico do texto, veicula a informação de que o autor julga a reação da Coroa 

desproporcional ao quadro que ele descreve. 
 
(E) Culpa da própria cachaça antecipa a causa do evento descrito em seguida. 
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64. O segundo parágrafo 
 
 I. expõe divergência entre a lei e a conduta efetiva dos indivíduos, inclusive da parte dos que impuseram a lei. 
 
 II. descreve um movimento que parte de um contexto local e chega a um internacional, para dar a medida de como o 

comércio da cachaça escapou de qualquer controle da Coroa portuguesa já no século XVII. 
 
 III. inicia-se com uma síntese, no primeiro período, cujos termos serão mais bem esclarecidos no restante dessa segunda 

unidade textual. 
 
Está correto o que se afirma SOMENTE em: 

 
(A) I. 
 
(B) II. 
 
(C) III. 
 
(D) I e II. 
 
(E) I e III. 

 
 
65. É correta a seguinte inferência do que se lê no segundo e terceiro parágrafos: 
 

(A) Angola fornecia mão de obra cativa aos engenhos brasileiros. 
 
(B) A venda de mão de obra cativa era a fonte substantiva dos lucros auferidos pelo reino português. 
 
(C) A ideia de que aguardente faz bem à saúde constitui verdade não polêmica. 
 
(D) O comércio de aguardente, já antes do século XVII, oferecia bons rendimentos, que foram apenas incrementados nesse 

período. 
 
(E) Já era grande o prestígio da cachaça na metrópole antes da liberação do produto para Angola. 

 
 
66. É correto afirmar que 
 

(A) (linha 12) "reza forte" e "sossega-leão" fazem referência ao fato histórico de que a cachaça ofereceu solução para os 
impasses dos seus primeiros produtores, que não tinham vida fácil. 

 
(B) (linha 7) a correção e o sentido do trecho veio da própria Coroa seriam mantidos se o destacado fosse substituído por 

"dela mesmo". 
 
(C) (linha 3) “branquinha” é usado em oposição a vinho, que, em vista disso, só está corretamente designado quando é tinto. 
 
(D) (linhas 1 e 12) Pinga aqui e acolá e De dose em dose sugerem que o processo de disseminação da bebida entre povos 

lusófonos, descrito no texto, não foi imediato. 
 
(E) (linhas 3 e 12) o uso de aspas em “branquinha”, “reza brava” e “sossega-leão”, em contraste com sua ausência em Pinga, 

aguardente e cachaça, indica que o enunciador reconhece os primeiros na fala informal cotidiana dos brasileiros, mas 
enxerga os últimos como termos técnicos restritos aos domínios formais. 

 
 
67. Afirma-se com correção que predomina no texto a função 
 

(A) metalinguística, já que o intuito do autor é esclarecer a origem e o estatuto sociolinguístico do vocabulário relativo a 
aguardente. 

 
(B) referencial, na qual o efeito de objetividade é colorido pelo uso da conotação. 
 
(C) conativa, já que a cumplicidade com o leitor é enfatizada a cada momento, por meio de implícitos, ironias e gírias. 
 
(D) emotiva, já que o enunciador usou de subjetividade na filtragem e exposição dos dados relativos à história da pinga: 

escolheu alguns, não mencionando, por exemplo, a data em que ela foi liberada no Brasil. 
 
(E) metalinguística, porque o texto, como um todo, dedica-se ao esclarecimento dos significados das expressões aqui e acolá, 

presentes no título.  
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Atenção: As questões de números 68 a 70 referem-se ao texto abaixo. 
 

CARNE SECA × DE SOL 
 

 
 

1. 
2. 

Uma é a cara da outra, mas por trás da 
aparência pode ter gordura e sal camuflados 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

De primeira 
No quesito nobreza, a carne de sol sai ganhando, 
pois é preparada com a parte traseira do bovino − 
cobiçadíssima. A dianteira, menos desejada por 
ser mais dura, vira a carne seca, nome popular 
do charque (ou jabá) 

 Na balança 
A carne de sol é mais magrinha em gordura 
(8,9g X 11,9g, ambas cozidas). Porém, é 
possível encontrar no mercado carne seca com 
teor reduzido dessa substância. Fiscalize as 
embalagens! 

 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

O “s” da questão 
Como tem 15% de sal,  cinco vezes  mais do que 
a de sol, a seca deve ser dessalgada. Corte-a em 
pedaços e deixe  de molho,  trocando a  água 
pelo menos três vezes. Depois de cozida, 
também fica macia. 

 É válida até... 
Não dê bobeira, colega: a de sol deve ser 
consumida em dois ou três dias. Já a seca, por 
causa do sal e da extrema desidratação, dura 
até seis meses na boa. 

 
15. 
16. 
17. 

Olhe a pressão! 
Hipertensos precisam ser craques na dessalga. Caso contrário, melhor riscar a carne seca do menu para não 
vacilar na saúde. A de sol é só lavar e pôr na brasa! 

 
 

 
18. 

 

 
A hora do tira-teima! 
 

19. 
 

20. 
 

21. 
22. 
23. 

NUAS E CRUAS 
 
                                     Carne de sol        Seca 
 

Gorduras (g)                  8,7                 16,8 
Calorias (kcal)              169                  249 
Sódio (mg)                    61                  5,875 

DEPOIS DO CALDEIRÃO 
 

Carne de sol        Seca 
 

 8,9               11,9 
219                263 
 44                1,443 

 
(Adaptado de Thaís Costa. Raio-X. Revista Pense Leve , ano 18, no. 208, novembro de 2009, p. 11) 

 
 
68. A comparação realizada no texto NÃO PERMITE dizer que  
 

(A) a carne de sol é mais saudável e também mais prática para manipulação culinária. 
 
(B) os parâmetros de comparação considerados enfatizam referências nutricionais, sobretudo as tomadas como nocivas à 

saúde. 
 
(C) aspectos gastronômicos relacionados a sabor, consistência e possibilidades de harmonização das carnes com bebidas e 

acompanhamentos podem ser inferidos dos diferentes comentários. 
 
(D) a diferença entre os valores calóricos diminui quando se consideram os valores dos alimentos preparados. 
 
(E) a carne seca perde em gordura quando passa pelo processo de cozimento. 

 
 
69. Acerca da linguagem verbal empregada no texto é correto afirmar: 
 

(A) embora não apresente vocabulário e estruturas eruditas, prima pelo estrito respeito a um registro culto e formal, condizente 
com o meio de comunicação em que o texto se insere. 

 
(B) contém informalidades, sobretudo dirigidas a criar o efeito de aproximação com o potencial leitor, cuja imagem traçada é a 

de alguém afeito ao zelo com a saúde. 
 
(C) está carregada de gírias que, correspondendo a um registro mais informal, se coadunam com o tom normativo do 

enunciado. 
 
(D) apropria-se de marcas típicas dos falares regionais desprestigiados do país − o charque (ou jabá) − para destacar o 

pitoresco e, com isso, ressaltar a maior precisão das variantes cultas. 
 
(E) dispensa, para constituir o todo de sentido, os artifícios gráficos; aspectos como distribuição espacial e tipos de caracteres 

apenas valorizam a apresentação estética do texto. 
 
 
70. Assinale a alternativa correta: 
 

(A) (linhas 13 e 14) Em Depois de cozida, também fica macia, também traz o implícito de que a outra carne compartilha a 
característica mencionada. 

 
(B) (linha 10) Não dê bobeira, colega corresponde a uma consequência do que se afirmará em seguida. 
 
(C) (linha 18) A hora do tira-teima! enfatiza que, diferentemente das informações que se reuniram até esse ponto do texto, as 

que se alinham sob esse subtítulo promovem a efetiva distinção entre os elementos comparados. 
 
(D) (linhas 1 e 2) Em por trás da aparência pode ter gordura e sal camuflados, as unidades destacadas são redundantes, o 

que autoriza dizer que há pleonasmo no trecho. 
 
(E) (linhas de 11 a 13) Em por causa do sal e da extrema desidratação, dura até seis meses na boa, o elemento destacado 

caracteriza a desidratação. 
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