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 Leia a tirinha a seguir. 
 
PRETO NO BRANCO      ALLAN SIEBER 

 
Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/cartum/cartunsdiarios/#12/10/2013>. Acesso em: 12 out. 2013. 

 
Os dois primeiros quadrinhos da tirinha acima retratam uma situação do cotidiano. Já no terceiro quadrinho, 
além de quebrar a expectativa do leitor, Allan Sieber alerta para 
 
A) a consequência do desrespeito ao meio ambiente. 
B) a falta de critério na precificação de um produto. 
C) a futura comercialização da água das geleiras. 
D) o acondicionamento adequado de uma água específica.  
   
QUESTÃO 02 
IDENTIFIQUE a voz verbal de cada oração abaixo: 
 
A) A mãe sacrificou-se pelos filhos. 

_________________________________________________________________________ 

B) O aluno foi repreendido pelo professor. 

PROGRAMA DA PROVA 

 
➢ Gêneros textuais estudados 
➢ Denotação/conotação.  
➢ Infográficos 
➢ Textos: verbal e verbo-visual 
➢ Semântica do discurso 
➢ Sintaxe: Sujeito, predicado 
➢ Verbos de ligação 
➢ Transitividade verbal 
➢ Modo Imperativo 
➢ O aposto e o vocativo / O aposto e o vocativo na construção do texto  
➢ Vozes do verbo / As vozes verbais na construção do texto 
➢ O complemento nominal / O complemento nominal na construção do texto 
➢ Avaliação apreciativa e recursos gráficos 
➢ Obras literárias da II etapa. 
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_________________________________________________________________________ 

C) Estes homens plantaram milho. 

_________________________________________________________________________ 

D) Abriram-se várias escolas. 

________________________________________________________________________ 

E) O criminoso matou-se, na prisão. 

_________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 03 

 
O QUE André Dahmer, autor da tirinha, retrata em seu texto, IDENTIFIQUE a analogia utilizada pelo autor e 
EXPLIQUE a sua intenção ao fazer uso desse recurso? 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

  

QUESTÃO 04 

Tendo em vista os conhecimentos dos quais você dispõe acerca da ortoepia e da prosódia, leia, analise e 

procure sublinhar a forma correta expressa nos pares de vocábulos abaixo:  

A) rúbrica – rubrica 

B) previlégio – privilégio 

C) cabeleireiro – cabelereiro 

D) caranguejo – carangueijo 

E) lagartixa – largatixa 

F) sobrancelha – sombrancelha 

G) verruga – berruga 

H) empecilho – impecilho 

I) Nobel – Nóbel 

J) recorde – récorde 

K) gratuito – gratuíto 

L) ínterim -  interim 

 

QUESTÃO 05 

REESCREVA as frases no IMPERATIVO NEGATIVO: 

A) Viaja imediatamente! _______________________________________________________ 

B) Viajem agora! _____________________________________________________________ 

C) Volte Cedo! _______________________________________________________________ 

D) Volta Cedo! ________________________________________________________________ 

E) Dize a verdade! _____________________________________________________________ 

 

 

 



 

QUESTÃO 06 

 
 

Disponível em: <http://propagandice.files.wordpress.com/2010/06/brancadeneve.jpg>. Acesso em: 19 mar. 2014. 

O Boticário 
 
VOCÊ PODE SER O QUE QUISER 
 
ERA UMA VEZ UMA GAROTA BRANCA 
COMO A NEVE. QUE CAUSAVA MUITA INVEJA. 
NÃO POR TER CONHECIDO SETE ANÕES, 
MAS VÁRIOS MORENOS DE 1,80 M. 
 
MAIS DE 2.300 LOJAS 
ESPERANDO POR VOCÊ. 
WWW.BOTICÁRIO.COM 
0800 41 3911 
 
A partir da análise e da identificação de elementos (imagem e palavras) dos textos VERBAL e NÃO 
VERBAL desse anúncio publicitário, reconhecemos o diálogo que ele estabelece com  
 
A) a beleza física e o desfecho feliz da personagem principal do conto de fada  Branca de Neve. 
B) a busca incessante e improvável da pela beleza física perfeita e pelo grande amor. 
C) o destino fatal da mulher durante toda a sua trajetória de busca da felicidade. 
D) o universo literário infantil a fim de persuadir um público consumidor maior.  
 
 
Textos para responder às questões 07 e 08. 
TEXTO I 
 

Um aumento de R$ 0,20 no preço das passagens do transporte coletivo em São Paulo fez o Brasil inteiro ir 
às ruas em junho. Tamanha mobilização chegou a ser festejada como o despertar do gigante adormecido. 
[...] 
 
É nesse contexto que cidadãos de norte a sul do Brasil celebram hoje o Dia Mundial sem Carro. A ideia 
surgiu na França, 16 anos atrás, tendo aparecido por aqui no começo deste século, com a adesão de 11 
cidades, para logo alastrar-se. De bicicleta, ônibus, metrô, patins ou a pé, importa que, hoje, as pessoas não 
tirem o veículo da garagem para circular. Mas que tampouco se deem por satisfeitas em atender a esse 
primeiro chamado. Para que os efeitos da atitude ultrapassem as 24 horas da mobilização global, é preciso 
estar atento para a necessidade de conscientizar e sensibilizar o outro, do vizinho às autoridades. Cartazes, 
faixas, camisetas e discursos devem estar afinados para grande alerta sobre as repercussões da melhoria 
da mobilidade urbana na qualidade de vida e também na saúde econômica dos entes municipais, estaduais 
e federais. 

Disponível em:  <http://goo.gl/pCf29c>.  Acesso em: 22 set, 2013(Fragmento). 

 



 
TEXTO II 

 
Disponível em: < http://goo.gl/TBG2Vl>. Acesso em: 20 mar. 2014. 

QUESTÃO 07 
 Formule hipóteses: em qual suporte foi publicado o texto I? Qual é o público-alvo de cada texto (I e II)?  
Qual é a expectativa desse público ao ler os textos?  
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 
QUESTÃO 08 
Compare os dois textos acima, indicando pontos comuns e divergentes entre eles. 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
QUESTÃO 09 
QUAIS alternativas NÃO são compatíveis com o conteúdo expresso na frase a seguir? 

A falta de organização tem gerado filas imensas. 

A) A falta de organização é a causa das filas imensas. 
B) A falta de organização é o resultado das filas imensas. 
C) As filas imensas são a causa da falta de organização. 
D) As filas imensas têm origem na falta de organização. 
 
 
Leia o gráfico e responda às questões 10 e 11. 

 

QUESTÃO 10 

http://bicicletanarua.files.wordpress.com/2011/09/charge-mendes-nd-2011-09-22-dmsc.jpg


 Analisando o gráfico, pode-se afirmar que todas as alternativas estão CORRETAS, EXCETO: 
 
A)  Os índices mostram que, durante esse período de 10 dias, São Paulo terá muita chuva em alguns dias e 

nenhuma em outros. 
B)  A soma dos índices de chuva, nos dias 29 e 31 de março, é maior do que o índice acusado em 25 de 

março. 
C)  Os índices mostram que, nos dias 24 e 30 de março e 1.º de abril, choverá em igual proporção na 

capital. 
D)  Apesar de não chover todos os dias, São Paulo tem um índice pluviométrico, isto é, de precipitação de 

água da chuva, bastante grande nesse período. 
 

QUESTÃO 11 

Atualmente, jornais e revistas usam gráficos com muita frequência. Por quê? ASSINALE a alternativa que 
NÃO responde a essa pergunta. 
 
A) A presença de gráficos facilita ao leitor a compreensão de informações que envolvem números e índices, 

por apresentá-los objetivamente. 
B) Por se tratar de texto verbo-visual, as informações quantitativas são expostas de modo claro e sintético. 
C) Os gráficos, embora ocupem mais espaço e tragam menos informações, dispensam leituras 

complementares. 
D) O uso de gráficos auxilia no trabalho do leitor, bem como na retenção da informação na memória. 
 

Leia este poema de Roseana Murray e responda às questões 12 e 13. 

RECEITA de acordar palavras 
 

palavras são como estrelas 
facas ou flores 

elas têm raízes pétalas espinhos 
são lisas ásperas leves ou densas 
para acordá-las basta um sopro 

em sua alma 
e como pássaros 

vão encontrar seu caminho 
MURRAY, Roseana.Receitas de olhar. São Paulo: FTD, 1997. p. 10. 

 

QUESTÃO 12 
Sobre o título do poema, é INCORRETO afirmar que 
 
A) traz evidências de que se trata de um texto literário. 
B) induz o leitor a pensar que o texto apresenta instruções sobre como se fazer algo. 
C) o verbo “acordar” é empregado com sentido denotativo. 
D) a palavra “receita” é empregada com sentido conotativo.  
 

QUESTÃO 13 
Os dois primeiros versos do poema são constituídos de  
 
A) um equívoco. 
B) uma comparação. 
C) uma contradição. 
D) um exagero. 
 

QUESTÃO 14 
Relacione as colunas adequadamente, considerando o termo em destaque e sua classificação. 

(1) Verbo intransitivo 
(2) Verbo transitivo direto 
(3) Verbo transitivo indireto 
(4) Verbo de ligação 
(5) Objeto direto 

(   ) O homem trabalha no escritório. 
(   ) O homem está feliz com seu novo emprego. 
(   ) O homem comprou um computador. 
(   ) Ele precisa de mais explicações sobre o novo 
software. 



(6) Objeto indireto 
(7) Predicativo do sujeito 

(   ) O profissional insistia na pesquisa. 
(   ) Ele ficou impressionado com tamanho 
desrespeito. 
(   ) Ele trocou aquele computador? 
 

 
QUESTÃO 15 
Na descrição que Victor Hugo faz da vida do personagem Jean Valjean em Os Miseráveis – (Trad. e 

adaptação de Walcyr Carrasco) podemos observar que há o cuidado de evidenciar as circunstâncias que o 

levaram ao crime:  

Jean Valjean, de humilde origem camponesa, ficara órfão de pai e mãe ainda pequeno e foi recolhido por 

uma irmã mais velha, casada e com sete filhos. Enviuvando a irmã, passou a arrimo da família, e assim 

consumiu a mocidade em trabalhos rudes e mal remunerados (...). Num inverno especialmente rigoroso, 

perdeu o emprego, e a fome bateu à porta da miserável família. Desesperado, recorreu ao crime: quebrou a 

vitrina de uma padaria para roubar um pão. (...) Levado aos tribunais por crime de roubo e arrombamento, foi 

condenado a cinco anos de galés. (...) Mesmo na sua ignorância, tinha consciência de que o castigo que lhe 

fora imposto era duro demais para a natureza de sua falta e que o pão que roubara para matar a fome de 

uma família inteira não podia justificar os longos anos de prisão a que tinha sido condenado. 

 

A adesão de Jean Valjean ao crime foi voluntária? ESCREVA um parágrafo que JUSTIFIQUE sua resposta. 

ORGANIZE suas ideias atribuindo coerência ao seu texto. 
Não, mais do que uma questão de gosto ou preferência pessoal por uma vida irregular, tratava-se de uma 
situação social que deveria ser encarada francamente pela sociedade em geral e pelas autoridades políticas 
em particular: 

 

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

 

 

“O que expõe o homem ao perigo de perder a liberdade é o abuso ou o mau uso que dela se 

faz.” 

 


