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QUESTÃO 01 

Em dois momentos do texto, o redator cita Nietzsche, que teria afirmado: "a vingança é uma festa".  A 

partir do que se depreende da leitura, essa "festa" significa  
 

a) uma notória satisfação das pessoas em geral em relação às matanças e às condições humilhantes a 

que são submetidos os presos no Brasil.    

b) um presídio cujas celas contenham uma cama, vaso sanitário, chuveiro, toalhas brancas, televisão de 

tela plana, composto, ainda, por ampla biblioteca, ginásio de esportes e chalés para os presos 

receberem seus familiares.    

c) uma sinistra cultura de nada oferecer para que um criminoso possa se reabilitar e ser reinserido em 

uma sociedade que conta com presídios em estado de depredação total e pouquíssimos programas 

educacionais para os detentos.    

d) a situação de ser considerada, a Noruega, o melhor país para se viver, com a menor taxa de 

homicídios do mundo, onde o sistema carcerário chega a reabilitar cerca de 80% dos criminosos.    

e) a atitude dos presos no Brasil que, após o cumprimento da pena, exercem sua liberdade roubando e 

matando as pessoas, comprovando que o sistema poderia ser melhor se aderisse ao adágio "bandido 

bom é bandido morto".    

   

QUESTÃO 02 

"(...) uma sinistra cultura de que bandido bom é bandido morto." 

 

O adjetivo em destaque apresenta, no texto, o significado de:  
 

a) errada    

b) maligna    

c) desprezível    

d) forte    

e) correta    

  

Leia um trecho do artigo de Lira Neto para responder à questão. 

 

[...] dia desses, uma equipe de reportagem de um canal por assinatura veio até minha casa para 

me entrevistar sobre a Era Vargas. O repórter que conduziria a conversa advertiu-me, antes de o 

CONTEÚDOS COBRADOS NA PROVA: 
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operador ligar a câmera: “Pense que nosso telespectador típico é aquele sujeito esparramado no sofá, 

com uma lata de cerveja numa mão e o controle remoto na outra, que esbarrou na nossa reportagem 

por acaso, durante o intervalo de um filme de ação”, detalhou. “É para esse cara que você vai falar; 

pense nele como alguém com a idade mental de 14 anos.” 

Sou cortês, mas tenho meus limites. Quase enxotei o colega porta afora, aos pontapés. Respirei 

fundo e procurei ser didático, sem me esforçar para parecer que estava falando com o Homer Simpson 

postado ali do outro lado da lente. Afinal, como pai de duas crianças, acredito que há uma enorme 

distância entre o didatismo e o discurso toleirão, entre a clareza e a parvoíce. 

 
(“A TV virou um dinossauro”. Folha de S. Paulo, 09.07.2017.)  

 

QUESTÃO 03 

Para orientar sua fala na entrevista, Lira Neto estabeleceu uma relação de equivalência entre:  
 

a) idade mental e limites / pai e crianças.    

b) reportagem e canal por assinatura / Era Vargas e conversa.    

c) repórter e operador / telespectador e sujeito.    

d) lata de cerveja e controle remoto / intervalo e filme.    

e) didatismo e clareza / discurso toleirão e parvoíce.    

   

Leia um trecho do artigo de Lira Neto para responder à questão. 

 

[...] dia desses, uma equipe de reportagem de um canal por assinatura veio até minha casa para 

me entrevistar sobre a Era Vargas. O repórter que conduziria a conversa advertiu-me, antes de o 

operador ligar a câmera: “Pense que nosso telespectador típico é aquele sujeito esparramado no sofá, 

com uma lata de cerveja numa mão e o controle remoto na outra, que esbarrou na nossa reportagem 

por acaso, durante o intervalo de um filme de ação”, detalhou. “É para esse cara que você vai falar; 

pense nele como alguém com a idade mental de 14 anos.” 

Sou cortês, mas tenho meus limites. Quase enxotei o colega porta afora, aos pontapés. Respirei 

fundo e procurei ser didático, sem me esforçar para parecer que estava falando com o Homer Simpson 

postado ali do outro lado da lente. Afinal, como pai de duas crianças, acredito que há uma enorme 

distância entre o didatismo e o discurso toleirão, entre a clareza e a parvoíce. 

 
(“A TV virou um dinossauro”. Folha de S. Paulo, 09.07.2017.)  

QUESTÃO 04 

Segundo o repórter, o telespectador típico  
 

a) tem dificuldade para entender a Era Vargas.    

b) é imaturo.    

c) é capaz de entender qualquer explicação.    

d) evita mudar de canal.    

e) busca informações históricas ao acaso.    

  

A(s) questão(ões) a seguir refere(m)-se ao que segue, trecho adaptado de matéria publicada na revista 

da cultura, editada pela Livraria Cultura (edição 113, junho de 2017). 

 

São as contradições e as fragilidades do ser humano que muito interessam à dramaturga já 

premiada Silvia Gomez. É assim desde o início de sua trajetória no teatro, na mineira Belo Horizonte, 

sua terra natal, e de 1onde saiu, em 2001, para residir em São Paulo. 
2Agora, a partir deste mês de junho, nossos conflitos voltam ao tablado em São Paulo, em mais 

um texto da dramaturga. A célebre artista Selma Egrei, com mais de quatro décadas de trajetória na 

arte da interpretação, empresta sua grande sensibilidade à construção de uma importante personagem 

da peça, chamada NC. 

É com Silvia Gomez e Selma Egrei esta conversa a seguir. 

 



Silvia, o que é ser dramaturga? 

Para mim, ser dramaturga tem muito a ver com exercitar a empatia e a alteridade, coisas que a gente 

precisa muito no mundo de hoje. 3É essa coisa de também estar no lugar do outro, se colocar dentro da 

pele, vestir o casaco do outro, virá-lo do avesso e expor as entranhas. É ouvir o que aquele outro diz e o 

que tem a ver com o mundo de hoje. Para mim, 4ser dramaturga está ligado também com o ser cronista 

de nosso tempo. Eu queria muito olhar para as coisas que incomodam e falar delas. Não queria usar o 

teatro como um lugar apenas para a recreação. Sempre encarei o teatro como o lugar de encontro das 

pessoas e de estarmos juntos para falar de coisas profundas e olhar de verdade o mundo que está a 

nosso redor. 

 

E ser atriz, Selma, o que é? 

O que é mais forte para mim no ser atriz é poder ser um veículo para colocar, discutir e amenizar as 

dores do mundo. Acho que, através da figura do ator, 5você se vê representado ali, sabe que não está 

só no mundo com seus sofrimentos e angústias, e 6percebe que 7isso pode ser vivenciado de forma 

mais grupal, o que, de alguma forma, dá mais alento às pessoas. Então, 8vejo meu trabalho por aí. E 

claro que tem também o lado de poder me expressar, me sentir viva, manifestar minhas dores e minhas 

angústias. 

 

Obs.: empatia = processo de identificação em que o indivíduo se coloca no lugar do outro e tenta 

compreender o comportamento do outro. 

alteridade = natureza ou condição do que é outro, do que é distinto.  

 

QUESTÃO 05 

Afirma-se com correção sobre o que se apresenta na alternativa:  
 

a) Conclui-se da frase Não queria usar o teatro como um lugar apenas para a recreação que a grande 

maioria dos dramaturgos se limita a oferecer distração ao público, afastando-o de analisar a realidade 

a seu redor.    

b) Em se colocar dentro da pele, vestir o casaco do outro, virá-lo do avesso e expor as entranhas, cada 

segmento da sequência corresponde a um enraizamento no outro maior do que o citado no segmento 

anterior.    

c) Em Acho que, através da figura do ator, você se vê representado ali, o pronome destacado tem valor 

indefinido, como se tem em “Se você infringe a lei, tem de ser punido”, frase em cartaz na parede de 

uma delegacia.    

d) Em dá mais alento às pessoas, a substituição do segmento destacado por “à quem está na plateia” 

mantém a correção original.    

e) Ao caracterizar O que é mais forte para mim no ser atriz, Selma define que o trabalho de um ator não 

só permite a exposição de um sofrimento humano, que ele também está sentindo, como possibilita o 

abrandamento dessa dor, ao incentivar o debate com o público depois do espetáculo.    

 
 

QUESTÃO 06 

Leia esta tira de Orlandeli e assinale a alternativa incorreta. 

 

 
 



a) Ainda que flexione o verbo ver no imperativo, o personagem do primeiro quadrinho, ao fazê-lo na 

primeira pessoa do plural, faz uma espécie de convite ao colega para conhecerem juntos as novas 

regras ortográficas. É como se dissesse: Vamos ver as novas regras.    

b) O termo Nossa!!, no segundo quadrinho, não funciona como um pronome possessivo, mas como 

uma interjeição, não só porque exprime uma sensação do personagem, como porque, na escrita, as 

interjeições vêm, via de regra, acompanhadas de ponto de exclamação.    

c) Embora apresente um valor semântico de admiração, de surpresa, a expressão Que coisa..., no 

segundo quadrinho, não se configura uma interjeição, pois vem seguida de reticências, que somente 

indicam suspensão ou interrupção de uma ideia ou pensamento.     

d) Pode-se inferir do terceiro quadrinho que as regras ortográficas são imposições decorrentes do uso 

que os falantes fazem da língua, ou seja, como a maioria dos usuários desconhecia a função do 

trema e não sabia empregá-lo na escrita, o sinal tornou-se obsoleto, não havendo razão para 

continuar existindo nas regras ortográficas da língua.    

e) O significado das interjeições está sempre vinculado ao uso, por isso qualquer palavra ou expressão 

da língua pode atuar como interjeição, dependendo do contexto e da intenção do falante. Assim, 

conclui-se que, por expressarem espanto, as três falas do personagem no segundo quadrinho são 

interjeições.     

   

QUESTÃO 07 

 
A campanha dos Médicos sem Fronteiras desenvolve sua argumentação na chamada principal, através de 

elementos verbais e não verbais, que estão corretamente analisados na alternativa  

 

a) O uso do imperativo “Ajude”, por meio do sujeito implícito, revela que o público a que ela se dirige faz 

parte do contexto evidenciado na imagem.     

b) A contração “daqui” e o advérbio “lá”, presentes no texto, sugerem que o enunciador aborda a 

realidade de um espaço do qual está distante, assim como o seu interlocutor, ficando implícito que 

esse distanciamento não é empecilho para que se possa apoiar essa organização.     

c) O infinitivo “espalhar” gera, pela ausência de seu objeto direto, um paradoxo com o imperativo 

“Ajude”, revelando uma ação oposta e contraditória ao que foi proposto inicialmente.     

d) O demonstrativo “o” faz referência anafórica ao local em que se encontra o locutor, indicando que o 

leitor deve divulgar as suas próprias experiências e o cenário em que atua, para que indivíduos de 

outros lugares e países possam ter mais exemplos de solidariedade.     

e) A forma verbal “acontece” está no presente do indicativo, apresentando uma comparação entre fatos 

que já se concretizaram e práticas futuras, inspiradas na ideia transmitida pelo verbo “ajudar”.    

  

 



Texto para a questão a seguir. 

 

Uma obra de arte é um desafio; não a explicamos, ajustamo-nos a ela. Ao interpretá-la, fazemos uso 

dos nossos próprios objetivos e esforços, dotamo-la de um significado que tem sua origem nos nossos 

próprios modos de viver e de pensar. 1Numa palavra, qualquer gênero de arte que, de fato, nos afete, 

torna-se, deste modo, arte moderna. 

 

As obras de arte, porém, são como altitudes inacessíveis. Não nos dirigimos a elas diretamente, mas 

contornamo-las. Cada geração as vê sob um ângulo diferente e sob uma nova visão; nem se deve 

supor que um ponto de vista mais recente é mais eficiente do que um anterior. Cada aspecto surge na 

sua altura própria, que não pode ser antecipada nem prolongada; e, todavia, o seu significado não está 

perdido porque o significado que uma obra assume para uma geração posterior é o resultado de uma 

série completa de interpretações anteriores. 

 

Arnold Hauser, Teorias da arte. Adaptado. 

  

QUESTÃO 08 

No trecho “Numa palavra, qualquer gênero de arte que, de fato, nos afete, torna-se, deste modo, arte 

moderna” (ref. 1), as expressões sublinhadas podem ser substituídas, sem prejuízo do sentido do texto, 

respectivamente, por  
 

a) realmente; portanto.    

b) invariavelmente; ainda.    

c) com efeito; todavia.    

d) com segurança; também.    

e) possivelmente; até.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


