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QUESTÃO 01 

 
 

As tecnologias provocam mudanças comportamentais. 

 

Em relação ao seu uso exagerado, o texto critica a  

 

a) busca por relacionamentos superficiais.     

b) falta de tempo para o descanso.    

c) necessidade de manter-se conectado.    

d) quantidade excessiva de informações on-line.    

e) tendência do internauta a permanecer isolado.     

   

QUESTÃO 02 

 

CONTEÚDOS COBRADOS NA PROVA: 
 

• Leitura e interpretação de textos; 

• Orações coordenadas; 

• Orações subordinadas substantivas; 

• Figuras de linguagem; 

• Funções de linguagem. 

• LEIA cada questão com muita atenção. 

• CADA QUESTÃO VALE 0,625 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 



 

Em relação aos impactos das Tecnologias de Informação e Comunicação na contemporaneidade, essa 

tirinha faz uma crítica ao(à)  

 

a) leitura obrigatória dos jornais on-line.     

b) modo de vida anterior ao século 20.     

c) realização constante de protestos na internet.     

d) virtualização exagerada das relações humanas.    

e) consumo desmedido no mercado virtual.     

   

QUESTÃO 03 

 
 

Na tirinha, o leitor é conduzido a refletir sobre relacionamentos afetivos. A articulação dos recursos 

verbais e não verbais tem o objetivo de  

 

a) criticar a superficialidade com que as relações amorosas são expostas nas redes sociais.     

b) negar antigos conceitos ou experiências afetivas ligadas à vida amorosa dos adolescentes.    

c) enfatizar a importância de incorporar novas experiências na vida amorosa dos adolescentes.    

d) valorizar as manifestações nas redes sociais como medida do sucesso de uma relação amorosa.     

e) associar a popularidade de uma mensagem nas redes sociais à profundidade de uma relação 

amorosa.     

   

QUESTÃO 04 

 
 

 



A graça da tira acima se concentra no(a):  

 

a) desapontamento do presidente da reunião, ao constatar um “ruído” na comunicação interna da 

empresa, devido à limitada capacidade interpretativa por parte dos subordinados.    

b) fala irônica do superior de uma empresa, criticando a falta de compreensão, por parte de seus 

funcionários, de uma linguagem figurada num memorando.    

c) providência tomada por um dos participantes da reunião, depois de ter feito uma leitura literal de um 

memorando.    

d) repreensão enérgica do dirigente, dirigida a um dos elementos da palestra, por não entender 

mensagem ambígua utilizada em informativo.    

e) crítica subjacente no discurso do falante, direcionada a um dos presentes na reunião, por 

desconhecer jargão comercial em aviso da empresa.    

   

QUESTÃO 05 

 
 

A propósito do texto acima e de seus recursos multimodais, analise as proposições a seguir.  

 

I. Ao encobrir parte da cena, o primeiro quadrinho cria certa expectativa sobre quem é o interlocutor de 

Mônica, o que só é mostrado no segundo quadrinho.  

II. No segundo quadrinho, a identidade da mulher (uma bruxa) é apresentada principalmente por meio 

de recursos não verbais.  

III. Os traços em forma de semicírculo e ‘a poeira’ em movimento em torno da vassoura indicam que 

esse objeto está ‘ligado’, é autônomo para se movimentar e, portanto, deve pertencer a uma bruxa.  

IV. O humor da tira tem relação com o fato de Mônica interrogar a bruxa com muita seriedade, à procura 

de evidências de que ela é a dona da vassoura.  

 

Estão CORRETAS:  

 

a) I e III, apenas.    

b) I, II e III, apenas.    

c) I e IV, apenas.    

d) II e IV, apenas.    

e) I, II, III e IV.    

 
QUESTÃO 06 

Texto 

 

O Brasil será, em poucas décadas, um dos países com maior número de idosos do mundo, e precisa 

correr para poder atendê-los no que eles têm de melhor e mais saudável: o desejo de viver com 

independência e autonomia. [...] O mantra da velhice no século XXI é “envelhecer no lugar”, o que os 

americanos chamam de aging in place. O conceito que guia novas políticas e negócios voltados para os 

longevos tem como principal objetivo fazer com que as pessoas consigam permanecer em casa o maior 

tempo possível, sem que, para isso, precisem de um familiar por perto. Não se trata de apologia da 

solidão, mas de encarar um dado da realidade contemporânea: as residências não abrigam mais três 

gerações sob o mesmo teto e boa parte dos idosos de hoje prefere, de fato, morar sozinha, mantendo-se 

dona do próprio nariz.  
Disponível em: <http://veja.abril.com.br/brasillenvelhecer-no-seculo-xxi/>, 18 mar. 2016. 

Adaptado. Acesso em: 10 ago. 17. 



A conjunção em destaque na frase “Não se trata de apologia da solidão, mas de encarar um dado da 

realidade contemporânea: ...” possui a função semântica de  

 

a) retificação.    

b) compensação.    

c) complementação.    

d) separação.    

e) acréscimo.    

   

QUESTÃO 07 

Mais escolarizadas, mulheres ainda ganham menos e têm dificuldades de subir na carreira 

 

 As mulheres brasileiras já engravidam menos na adolescência, estudam mais do que os homens 

e tiveram aumento maior na renda média mensal, segundo mostram as Estatísticas de Gênero do IBGE, 

retiradas da base de dados do Censo de 2010, mas elas ainda ganham salários menores e tem 

dificuldades em ascender na carreira. 
<http://tinyurl.com/gnbsmbs> Acesso em: 29.08.2016. Adaptado. 

 

O título do artigo – Mais escolarizadas, mulheres ainda ganham menos e têm dificuldades de subir na 

carreira – poderia ser substituído, sem causar prejuízo de sentido, por:  

 

a) Mulheres, mais escolarizadas, porventura ganham mais, entretanto possuem empecilhos para subir 

na carreira.    

b) Mulheres, mais escolarizadas, ainda ganham menos, bem como enfrentam obstáculos para subir na 

carreira.    

c) Mulheres, mais escolarizadas, às vezes ganham menos, por conseguinte apresentam especificidades 

para se elevarem na carreira.    

d) Mais escolarizadas, mulheres, ainda que enfrentem dificuldades para progredirem na carreira, 

ganham o mesmo ou mais.    

e) Mais escolarizadas, mulheres apresentam particularidades para subir na carreira, porquanto já 

ganham mais.    

  

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

 

Vós, diz Cristo, Senhor nosso, falando com os pregadores, sois o sal da terra: e chama-lhes sal da terra, 

porque quer que façam na terra o que faz o sal. O efeito do sal é impedir a corrupção; mas quando a terra 

se vê tão corrupta como está a nossa, havendo tantos nela que têm ofício de sal, qual será, ou qual pode 

ser a causa desta corrupção? Ou é porque o sal não salga, ou porque a terra se não deixa salgar. Ou é 

porque o sal não salga, e os pregadores não pregam a verdadeira doutrina; ou porque a terra se não 

deixa salgar e os ouvintes, sendo verdadeira a doutrina que lhes dão, a não querem receber. Ou é porque 

o sal não salga, e os pregadores dizem uma cousa e fazem outra; ou porque a terra se não deixa salgar, 

e os ouvintes querem antes imitar o que eles fazem, que fazer o que dizem. Ou é porque o sal não salga, 

e os pregadores se pregam a si e não a Cristo; ou porque a terra se não deixa salgar, e os ouvintes, em 

vez de servir a Cristo, servem a seus apetites. Não é tudo isto verdade? Ainda mal!  
(Antônio Vieira, Sermão de Santo Antônio, em: <http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000033.pdf>.) 

  

QUESTÃO 08 

Vieira é um homem do século XVII. É possível detectar, no texto de Vieira, características da língua 

portuguesa que divergem de seu uso contemporâneo. Pensando nessa diferença entre o português 

atual e o português usado por Vieira, considere as seguintes afirmativas:  

 

1. Diferentemente de hoje, o pronome pessoal oblíquo átono antecedia a negação.  

2. O “porque” é empregado no texto como conjunção explicativa e sua grafia é a mesma usada 

atualmente.  

3. A conjunção “ou” tem no texto um uso que não é o de alternância.  



 

Assinale a alternativa correta.   

 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.     

b) Somente a afirmativa 3 é verdadeira.    

c) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.     

d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.     

e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.     

 


