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QUESTÃO 01 

 Examine a tira Hagar, o Horrível do cartunista americano Dik Browne (1917-1989). 

 
O ensinamento ministrado por Hagar a seu filho poderia ser expresso do seguinte modo:  

 

a) “A fome é a companheira do homem ocioso.”    

b) “O estômago que raramente está vazio despreza alimentos vulgares.”    

c) “Nada é mais útil ao homem do que uma sábia desconfiança.”    

d) “Muitos homens querem uma coisa, mas não suas consequências.”    

e) “É impossível para um homem ser enganado por outra pessoa que não seja ele mesmo.”     

   

QUESTÃO 02 

Examine o cartum. 

 
O efeito de humor presente no cartum decorre, principalmente, da  

 

CONTEÚDOS COBRADOS NA PROVA: 
 

• Leitura e interpretação de textos; 

• A interlocução e o contexto; 

• A construção do sentido; 

• Sentido Literal e Figurado; 

• Figuras de Linguagem. 

• LEIA cada questão com muita atenção. 

• CADA QUESTÃO VALE 1,25 PONTOS. 

• RESOLVA primeiro as questões que julgar mais fáceis e depois, as que julgar mais difíceis pra 
você.   

• MARQUE apenas uma alternativa para cada questão. Duas ou mais respostas anularão a 
questão.  

• CONFIRA seu roteiro, certificando-se que não deixou nenhuma questão em branco. 

• ENTREGAR  ESSE ROTEIRO  AO PROFESSOR NO DIA 25 DE SETEMBRO -  3ª feira. 
 

Acredito no seu sucesso e desejamos-lhe um ótimo resultado, sempre!! 
Péricles da Cunha Lopes 



a) semelhança entre a língua de origem e a local.    

b) falha de comunicação causada pelo uso do aparelho eletrônico.    

c) falta de habilidade da personagem em operar o localizador geográfico.    

d) discrepância entre situar-se geograficamente e dominar o idioma local.    

e) incerteza sobre o nome do ponto turístico onde as personagens se encontram.    

   

QUESTÃO 03 

Leia o texto e observe a figura a seguir. 

 

Para Tadeusz Kantor (Polônia, 1915-1990), nada expressa melhor a vida do que a ausência de vida, 

sendo a morte um processo que está muito distante do religioso-sobrenatural. Ela é a condição finita da 

temporalidade que fundamenta o sentido da existência e que permeia o tempo todo a vida humana. Em 

sua concepção, o teatro se constrói na ação e não pelo aparato de reprodução literária. Um texto 

dramático, não fechado, não conclusivo. 

 
(Adaptado de: CINTRA, W. F. A. A morte como poética no teatro de Tadeusz Kantor. In: VI Congresso de Pesquisa e Pós-Graduação em Artes 

Cênicas, 2010.) 

 

 
 

Com base no texto, na figura e nos conhecimentos sobre o teatro, na relação entre obra e contexto e na 

arte contemporânea, considere as afirmativas a seguir. 

 

I. A proposição teatral de Kantor se dá de acordo com a ideia de mimesis e, para ele, a função do teatro 

é demonstrar, a partir da definição das personagens e das suas falas, o modo como o homem e a arte 

se constituem na vida cotidiana. 

II. É perceptível, na disposição dos objetos em cena e dos atores, o modo como o autor evoca o sentido 

de vida e morte, intensificado pela atmosfera criada por esses elementos. 

III. A concepção teatral de Kantor considera o texto não como determinante de toda ação, mas como 

guia; nesse sentido, o processo de construção da peça é um fator importante, ficando de lado a 

representação da vida e, em jogo, sua presentificação. 

IV. Em A classe morta, a morte é elevada à condição de elemento estético e, como elemento, constitui 

um processo criativo que nada tem de sobrenatural e se institui como realidade sensível. 

 

Assinale a alternativa correta.  

 

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.    

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.    

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.    

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

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



QUESTÃO 04 

Considere o excerto a seguir.  

 

É um hábito humano – muito humano – culpar e punir os mensageiros pelo conteúdo odioso da 

mensagem de que são portadores – nesse caso, das enigmáticas, inescrutáveis, assustadoras e 

corretamente abominadas forças globais que suspeitamos (com boas razões) serem responsáveis pelo 

perturbador e humilhante sentido de incerteza existencial que devasta e destrói nossa confiança, ao 

mesmo tempo que solapa nossas ambições, nossos sonhos e planos de vida. E embora quase nada 

possamos fazer para controlar as esquivas e remotas forças da globalização, podemos pelo menos 

desviar a raiva que nos provocaram e continuam a provocar, e despejar nossa ira, alternadamente, 

sobre seus produtos, ao nosso lado e ao nosso alcance. Isso, claro, não vai chegar nem perto das 

raízes do problema, mas pode aliviar, ao menos por algum tempo, a humilhação provocada por nossa 

impotência e incapacidade de resistir à debilitante precariedade de nosso lugar no mundo.  

 
BAUMAN, Z. Estranhos à nossa porta. Trad.: Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar, 2017, p. 21-22.  

 

O autor do texto apresenta o hábito que os humanos têm de culpar e punir o mensageiro por causa do 

conteúdo da mensagem que conduzem. Para tanto, fundamenta seu ponto de vista  

 

a) nos mecanismos de apagamento das consequências das ações globais.     

b) na percepção do panorama gerado pelas forças da globalização.     

c) na precariedade de nosso lugar no mundo diante da crueza de nossa ira.     

d) no exemplo de como lidamos com os produtos da globalização.     

e) na humilhação provocada por nossa impotência diante das incertezas.    

   

QUESTÃO 05 

Considere o texto a seguir.  

 

Darín na Patagônia 

 

Principal nome do cinema argentino contemporâneo, Ricardo Darín está à frente do surpreendente 

Neve Negra, longa-metragem que estreou na última quinta-feira no circuito de cinemas da Capital. 

Rodada na Patagônia, a produção que conta com uma arrebatadora fotografia é assinada por Martin 

Hodara (que, em 2007, dividiu com Darín a direção de O Sinal) e traz no elenco nomes como Leonardo 

Sbaraglia, Laia Costa e Federico Luppi. Em Neve Negra, Darín interpreta Salvador, homem que há 

décadas vive isolado, cercado quase exclusivamente por neve, árvores e animais.  

A calmaria na vida de Salvador termina quando ele recebe a visita inesperada do irmão e da cunhada 

(interpretados por Sbaraglia e Laia), que tentam convencê-lo a vender para uma grande empresa as 

terras que os irmãos receberam como herança. Com a recusa do homem, eles entram em conflito e 

passam a reviver traumas do passado.  
Zero Hora, Segundo caderno, 11/06/17, p. 2. (Adaptado).  

 

A resenha é um gênero comum nos cadernos de cultura dos jornais, empregado para divulgar filmes, 

livros, peças teatrais entre outros. Uma característica comum ao gênero resenha, como se pode 

identificar no texto sobre o filme Neve Negra, é   

 

a) o clima de suspense em torno do qual a sequência de informações é construída, como nas 

características atribuídas ao longa e à fotografia.    

b) o predomínio da argumentação em lugar da descrição, observado na caracterização do elenco 

bastante famoso presente na película.    

c) a combinação entre trechos de resumo da película e juízo de valor, como em “passam a reviver 

traumas do passado” e “arrebatadora”, respectivamente.    



d) a sequência de ações empregadas para qualificar o filme encontra-se embaralhada, o que se 

evidencia pela flagrante transgressão cronológica.    

e) o processo de divulgação da película, concentrado na elaboração de uma narrativa pouco 

convencional pelas características geográficas do país.    

 

QUESTÃO 06 

Num dos festivais da música popular brasileira, a canção “Disparada”, de Geraldo Vandré, obteve 

grande repercussão e fez história. Entre seus versos estão estes: 

 

(...) gado a gente marca, 

tange, ferra, engorda e mata, mas com gente é diferente. 

Se você não concordar não posso me desculpar, 

não canto pra enganar, vou pegar minha viola, 

vou deixar você de lado, vou cantar noutro lugar, 

 

São versos que, nos anos subsequentes a 1964,  

 

a) assinalam uma atitude de protesto e de engajamento político da arte popular.    

b) propõem a evasão como reação às intransigências do regime político.    

c) inauguram uma nova fase da pesquisa folclórica no cancioneiro popular.    

d) constituem um chamado ao bucolismo e à simplicidade da vida rural.    

e) convocam o ouvinte a trilhar o caminho do liberalismo econômico.    

  

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

O homem deve reencontrar o Paraíso... 

Rubem Alves 

 

 Era uma família grande, todos amigos. Viviam como todos nós: moscas presas na enorme teia 

de aranha que é a vida da cidade. Todos os dias a aranha que é a vida da cidade. Todos os dias a 

aranha lhes arrancava um pedaço. Ficaram cansados. Resolveram mudar de vida: um sonho louco: 

navegar! Um barco, o mar, o céu, as estrelas, os horizontes sem fim: liberdade. Venderam o que 

tinham, compraram um barco capaz de atravessar mares e sobreviver tempestades. 

 Mas para navegar não basta sonhar. É preciso saber. São muitos os saberes necessários para 

se navegar. Puseram-se então a estudar cada um aquilo que teria de fazer no barco: manutenção do 

casco, instrumentos de navegação, astronomia, meteorologia, as velas, as cordas, as polias e roldanas, 

os mastros, o leme, os parafusos, o motor, o radar, o rádio, as ligações elétricas, os mares, os mapas... 

Disse cero o poeta: Navegar é preciso, a ciência da navegação é saber preciso, exige aparelhos, 

números e medições. Barcos se fazem com precisão, astronomia se aprende com o rigor da geometria, 

velas se fazem com saberes exatos sobre tecidos, cordas e ventos, instrumentos de navegação não 

informam mais ou menos. Assim, eles se tornaram cientistas, especialistas, cada um na sua – juntos 

para navegar. 

 Chegou então o momento de grande decisão – para onde navegar. Um sugeria as geleiras do 

sul do Chile, outro os canais dos fiordes da Noruega, um outro queria conhecer os exóticos mares e 

praias das ilhas do Pacífico, e houve mesmo quem quisesse navegar nas rotas de Colombo. E foi então 

que compreenderam que, quando o assunto era a escolha do destino, as ciências que conheciam para 

nada serviam. 

 De nada valiam, tabelas, gráficos, estatísticas. Os computadores, coitados, chamados a dar seu 

palpite, ficaram em silêncio. Os computadores não têm preferências – falta-lhes essa sutil capacidade 

de gostar, que é a essência da vida humana. Perguntados sobre o porto de sua escolha, disseram que 

não entendiam a pergunta, que não lhes importava para onde se estava indo. 

 Se os barcos se fazem com ciência, a navegação faz-se com sonhos. Infelizmente a ciência, 

utilíssima, especialista em saber como as coisas funcionam, tudo ignora sobre o coração humano. É 



preciso sonhar para se decidir sobre o destino da navegação. Mas o coração humano, lugar dos 

sonhos, ao contrário da ciência, é coisa preciosa. Disse certo poeta: Viver não é preciso. Primeiro vem o 

impreciso desejo. Primeiro vem o impreciso desejo de navegar. Só depois vem a precisa ciência de 

navegar. 

 Naus e navegação têm sido uma das mais poderosas imagens na mente dos poetas. Ezra 

Pound inicia seus Cânticos dizendo: E pois com a nau no mar/ assestamos a quilho contra as vagas... 

Cecília Meireles: Foi, desde sempre, o mar! A solidez da terra, monótona/ parece-nos fraca ilusão! 

Queremos a ilusão do grande mar / multiplicada em suas malhas de perigo. E Nietzsche: Amareis a 

terra de vossos filhos, terra não descoberta, no mar mais distante. Que as vossas velas não se cansem 

de procurar esta terra! O nosso leme nos conduz para a terra dos nossos filhos... Viver é navegar no 

grande mar! 

 Não só os poetas: C. Wright Mills, um sociólogo sábio, comparou a nossa civilização a uma 

galera que navega pelos mares. Nos porões estão os remadores. Remam com precisão cada vez 

maior. A cada novo dia recebem novos, mais perfeitos. O ritmo da remadas acelera. Sabem tudo sobre 

a ciência do remar. A galera navega cada vez mais rápido. Mas, perguntados sobre o porto do destino, 

respondem os remadores: O porto não nos importa. O que importada é a velocidade com que 

navegamos. 

 C Wright Mills usou esta metáfora para descrever a nossa civilização por meio duma imagem 

plástica: multiplicam-se os meios técnicos e científicos ao nosso dispor, que fazem com que as 

mudanças sejam cada vez mais rápidas; mas não temos ideia alguma de para onde navegamos. Para 

onde? Somente um navegador louco ou perdido navegaria sem ter ideia do para onde. Em relação à 

vida da sociedade, ela contém a busca de uma utopia. Utopia, na linguagem comum, é usada como 

sonho impossível de ser realizado. Mas não é isso. Utopia é um ponto inatingível que indica uma 

direção. 

 Mário Quintana explicou a utopia com um verso: Se as coisas são inatingíveis... ora!/ não é um 

motivo para não querê-las... Que tristes os caminho, se não fora/ A mágica presença das estrelas! Karl 

Mannheim, outro sociólogo sábio que poucos leem, já na década de 1920 diagnosticava a doença da 

nossa civilização: Não temos consciência de direções, não escolhemos direções. Faltam-nos estrelas 

que nos indiquem o destino. 

 Hoje, ele dizia, as únicas perguntas que são feitas, determinadas pelo pragmatismo da 

tecnologia (o importante é produzir o objeto) e pelo objetivismo da ciência (o importante é saber como 

funciona), são: Como posso fazer tal coisa? Como posso resolver este problema concreto em 

particular? E conclui: E em todas essas perguntas sentimos o eco intimista: não preciso de me 

preocupar com o todo, ele tomará conta de si mesmo. 

 Em nossas escolas é isso que se ensina: a precisa ciência da navegação, sem que os 

estudantes sejam levados a sonhar com as estrelas. A nau navega veloz e sem rumo. Nas 

universidades, essa doença assume a forma de peste epidêmica: cada especialista se dedica com 

paixão e competência, a fazer pesquisas sobre o seu parafuso, sua polia, sua vela, seu mastro. 

 Dizem que seu dever é produzir conhecimento. Se forem bem-sucedidas, suas pesquisas serão 

publicadas em revistas internacionais. Quando se lhes pergunta: Para onde seu barco está 

navegando?, eles respondem: Isso não é científico. Os sonhos não são objetos de conhecimento 

científico. 

 E assim ficam os homens comuns abandonados por aqueles que, por conhecerem mares e 

estrelas, lhes poderiam mostrar o rumo. Não posso pensar a missão das escolas, começando com as 

crianças e continuando com os cientistas, como outra que não a da realização do dito poeta: Navegar é 

preciso. Viver não é preciso. 

  É necessário ensinar os precisos saberes da navegação enquanto ciência. Mas é necessário 

apontar com imprecisos sinais para os destinos da navegação: A terra dos filhos dos meus filhos, no 

mar distante... Na verdade, a ordem verdadeira é a inversa. Primeiro, os homens sonham com navegar. 

Depois aprendem a ciência da navegação. É inútil ensinar a ciência da navegação a quem mora nas 

montanhas. 

 O meu sonho para a educação foi dito por Bachelard: O universo tem um destino de felicidade. 



O homem deve reencontrar o Paraíso. O paraíso é o jardim, lugar de felicidade, prazeres e alegrias 

para os homens e mulheres. Mas há um pesadelo que me atormenta: o deserto. Houve um momento 

em que se viu, por entre as estrelas, um brilho chamado progresso. Está na bandeira nacional... E, 

quilha contra as vagas, a galera navega em direção ao progresso, a uma velocidade cada vez maior, e 

ninguém questiona a direção. E é assim que as florestas são destruídas, os rios se transformam em 

esgotos de fezes e veneno, o ar se enche de gases, os campos se cobrem de lixo – e tudo ficou feio e 

triste. 

 Sugiro aos educadores que pensem menos nas tecnologias do ensino – psicologias e 

quinquilharias – e tratem de sonhar, com os seus alunos, sonhos de um Paraíso. 

 

Obs.: O texto foi adaptado às regras do Novo Acordo Ortográfico.  

 

QUESTÃO 07 

A partir da análise da função que os mecanismos coesivos exercem na construção do texto, assinale a 

opção que não se adequa ao texto: 

 

a) Assim, eles se tornaram cientistas, especialistas, cada um na sua (...). O termo destacado 

caracteriza-se como uma coesão sequencial, indicando conclusão em relação ao que foi dito na 

oração anterior.    

b) Perguntados sobre o porto de sua escolha, disseram que não entendiam a pergunta (...). A palavra 

destacada é um pronome relativo que dá sequência ao texto.     

c) Primeiro vem o impreciso desejo (...). Só depois vem a precisa ciência de navegar. Os termos 

destacados assinalam sequências temporais relacionadas à organização textual.     

d) Sugiro aos educadores que pensem menos nas tecnologias do ensino – psicologias e quinquilharias 

– (...). Os termos destacados estabelecem uma coesão referencial, ou melhor, ele retorna a 

expressão tecnologias do ensino.    

e) Resolveram mudar de vida: um sonho louco: navegar. Há um termo elíptico no fragmento que 

estabelece uma coesão referencial, isto é, o termo elíptico retorna aos integrantes da família.     

  

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

EXAUSTO 

 

Eu quero uma licença de dormir, 

perdão pra descansar horas a fio, 

sem ao menos sonhar 

a leve palha de um pequeno sonho. 

Quero o que antes da vida 

foi o sono profundo das espécies, 

a graça de um estado. 

Semente. 

Muito mais que raízes. 

 

PRADO, Adélia. Exausto. Disponível em <http://byluleoa-tecendopalavras.blogspot.com.br/>. 

Acesso em 31/07/17.  

QUESTÃO 08 

O vocábulo raízes (verso 9) se contrapõe a  

 

a) semente.    

b) palha de um pequeno sonho.     

c) horas a fio.     

 

d) licença.     

e) perdão.    

 

 


