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Questões

Questão 1 1442808

Considere a tirinha Garfield, de Jim Davis.

O pronome “este”, no terceiro quadrinho,

refere-se ao presente do personagem, em que não há diversão. 

retoma o sentido das palavras “o mundo”. 

refere-se ao período em que o mundo diverte o personagem. 

aponta para um momento em que o desejo do personagem se realizaria.

retoma o sentido da frase “o mundo existe para me divertir”.

TEXTO BASE 1

Textos para a questão.

    Os fenômenos da linguagem examinavam-se outrora apenas à luz da gramática e da lógica, e já era muito se a análise

reconhecia como palavras expletivas ou de realce os termos sobejantes
1
 unidos à oração ou nela encravados. 

      Hoje que a ciência da linguagem investiga os fatos sem deixar-se pear
2
 por antigos preconceitos, já não podemos

levar essas expressões à conta da superfluidades nem ainda atribuir-lhes papel decorativo, o que seria contrassenso,

uma vez que rareiam no discurso eloquente e retórico e se usam a cada instante justamente no falar desataviado de

todos os dias. 

    Uma coisa é dirigirmo-nos à coletividade, a pessoas desconhecidas, de condições diversas, e que nos ouvem caladas;

outra coisa é tratar com alguém de perto, falar e ouvir, e ajeitar a cada momento a linguagem em atenção a essa pessoa

que está diante de nós, para que fique sempre bem impressionada com as nossas palavras.

(Said Ali, Meios de Expressão e Alterações Semânticas, RJ)

1
sobejantes: demasiados, excessivos, de sobras. 

2
pear: prender.

Questão 9 2095353

PARA RESPONDER À QUESTÃO, LEIA O TEXTO BASE 1

No segundo parágrafo, no segmento: ...nem ainda atribuir-lhes papel decorativo..., o pronome pessoal oblíquo

“lhes” tem como referência no texto:

essas expressões

palavras expletivas

os fatos

antigos preconceitos

superfluidades

Questão 29 1373267

O pronome “mesmo” não está de acordo com a norma culta em:

Eles não conseguem entender-se consigo mesmos.

Vossa Excelência mesma é quem exigiu esses documentos. 

Eles próprios confirmaram o mesmo erro cometido anteriormente. 

Fui visitar o mesmo lugar onde nascemos eu e minha futura esposa. 

Para selecionar uma Instituição, clique no nome da mesma.
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TEXTO BASE 2

Leia o texto para responder à questão

O que liga a floresta Amazônica, o aquecimento mundial e você?

Há muito tempo a floresta Amazônica é reconhecida como um repositório de serviços ecológicos, não só para os povos

indígenas e as comunidades locais, mas também para o restante do mundo. Além disso, de todas as florestas tropicais

do mundo, a Amazônia é a única que ainda está conservada, em termos de tamanho e de diversidade.

No entanto, à medida que as florestas são queimadas ou retiradas e o processo de aquecimento global é

intensificado, o desmatamento da Amazônia gradualmente desmonta os frágeis processos ecológicos que levaram anos

para serem construídos e refinados.

A floresta amazônica pode curar você

Durante milênios, os seres humanos utilizaram insetos, plantas e outros organismos da região para várias finalidades,

entre elas a agricultura, a vestimenta e, claro, a cura para doenças. Povos indígenas e outros grupos que vivem na

floresta amazônica aperfeiçoaram o uso de compostos químicos encontrados em plantas e em animais. O conhecimento

sobre o uso dessas plantas geralmente fica nas mãos de um curandeiro que, por sua vez, repassa a tradição para um

aprendiz. Esse processo se mantém ao longo de séculos e compõe uma parte integral da identidade desses povos.

O potencial inexplorado das plantas amazônicas

Os cientistas acreditam que menos de 0,5% das espécies da flora foram detalhadamente estudadas quanto ao seu

potencial medicinal. Ao mesmo tempo em que o bioma Amazônia está encolhendo lentamente em tamanho, a riqueza da

vida silvestre de suas florestas também tem se reduzido, bem como o uso potencial das plantas e dos animais que ainda

não foram descobertos.

https://tinyurl.com/y4bprxq8%20Acesso%20em:%2010.10.2019.%20Adaptado.

Questão 21 1514622

PARA RESPONDER À QUESTÃO, LEIA O TEXTO BASE 2

Antecedente é a palavra empregada pela gramática tradicional para identificar o termo ao qual o pronome relativo se

refere em uma oração.

Assinale a alternativa cujo antecedente do pronome relativo está corretamente destacado.

“...o desmatamento da Amazônia gradualmente desmonta os frágeis processos ecológicos que levaram anos para

serem construídos e refinados.”

“O conhecimento sobre o uso dessas plantas geralmente fica nas mãos de um curandeiro, que por sua vez repassa a

tradição para um aprendiz...”

“Além disso, de todas as florestas tropicais do mundo, a Amazônia é a única que ainda está conservada, em termos

de tamanho e diversidade.”

“Os cientistas acreditam que menos de 0,5% das espécies da flora foram detalhadamente estudadas...”

“Ao mesmo tempo em que o bioma Amazônia está encolhendo lentamente em tamanho...”



TEXTO BASE 3

Leia os textos I e II e responda a QUESTÃO

 

Texto I

Texto II

 

Sem merenda: quando férias escolares significam fome no Brasil

 

    "Me corta o coração eles quererem um pão e eu não ter. Já coloquei os meninos na escola pra isso mesmo, por causa

da merenda. Um pouquinho de arroz sempre alguém me dá, mas nas férias complica", afirma Alessandra, que,

desempregada, coleta latinhas na favela de Paraisópolis, em São Paulo, onde mora. [...]

    O drama de Alessandra não é incomum. As férias escolares, quando muitas crianças deixam de ter o acesso diário à

merenda, intensificam a vulnerabilidade social de muitas famílias em todo o país. Embora variem em conteúdo e

qualidade (às vezes, são apenas bolacha ou pão, em outras, são refeições completas de arroz, feijão, legumes e carne),

as merendas ocupam função importante no dia a dia de certos alunos. Para essas crianças, nos períodos sem aulas é que

a fome, uma ameaça ao longo de todo ano, torna-se uma realidade a ser enfrentada. [...]

    Embora não haja estudos nacionais que indiquem o tamanho da insegurança alimentar durante o período de férias

escolares, uma série de indicadores comprova a evolução da pobreza no país e o modo como ela incide sobre as crianças.

    De acordo com a Fundação Abrinq, que fez cálculos, a partir de dados do IBGE, 9 milhões de brasileiros entre zero e 14

anos do Brasil vivem em situação de extrema pobreza. O Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional do Ministério da

Saúde (Sisvan) identificou, no ano retrasado, 207 mil crianças menores de cinco anos com desnutrição grave no Brasil.

    A mais recente pesquisa de Segurança Alimentar do IBGE, de 2013, apontava que uma a cada cinco famílias brasileiras

tinha restrições alimentares ou preocupação com a possibilidade de não ter dinheiro para pagar comida.

    Se a pesquisa fosse feita hoje, a família da faxineira Marinalva Maria de Paula, de 57 anos, se enquadraria nessa

condição. Com uma renda de R$ 360,00 mensais para três adultos e uma criança, ela se vê cotidianamente frente a

decisões dramáticas: "Se eu pagar a prestação do apartamento ou a conta de água, não temos o que comer''. [...]

    O fenômeno que acontece na casa da faxineira já havia sido identificado pelo Instituto Brasileiro de Análises Sociais e

Econômicas (Ibase) em 2008, quando um terço dos titulares do Bolsa Família declaravam em pesquisa que a alimentação

da família piorava durante as férias escolares. [...]

    Marinalva não consegue emprego formal há quatro anos. Ela está muito longe de atingir a renda mínima familiar,

estimada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) em R$ 4.214,62, para suprir

sem carências as necessidades com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e

previdência dos quatro integrantes da casa. O valor, calculado em julho, equivale a aproximadamente quatro vezes o

salário mínimo atual, de R$ 998,00.
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Fonte: IDOETA, Paula Adamo; SANCHES, Mariana. In: BBC News Brasil. 15 jul. 2019. Disponível em:

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-48953335. Acesso em: 09 agost. 2019. (texto adaptado).

Questão 7 1397520

PARA RESPONDER À QUESTÃO, LEIA O TEXTO BASE 3

Sobre o emprego dos pronomes, analise as afirmativas.

 

I. Em: "Me corta o coração eles quererem um pão e eu não ter [...]", ocorre próclise, pois o elemento destacado pode ser

empregado no início da frase, em função da linguagem coloquial.

II. Em: "[...] afirma Alessandra, que, desempregada, coleta latinhas na favela de Paraisópolis, em São Paulo, onde mora.

[...]", o elemento destacado é pronome indefinido e equivale a em que, no qual".

III. Em: "Para essas crianças, nos períodos sem aulas é que a fome, uma ameaça ao longo de todo ano, torna-se uma

realidade a ser enfrentada [...]", ocorre ênclise, já que o pronome está após o verbo.

IV. Em: "Um pouquinho de arroz sempre alguém me dá", o elemento destacado é pronome indefinido.

 

Assinale a alternativa CORRETA.

Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.

Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.

Apenas as afirmativas I e II estão corretas.

Todas as afirmativas estão corretas.

TEXTO BASE 4

TEXTO

Questão 5 1855767

PARA RESPONDER À QUESTÃO, LEIA O TEXTO BASE 4

Analise os vocábulos Nesse, Ele, me, conforme o emprego no texto e marque a alternativa que apresenta sua

classificação gramatical.

pronome de tratamento, pronome de tratamento, pronome pessoal;

pronome demonstrativo, pronome demonstrativo, pronome pessoal;

pronome demonstrativo, pronome pessoal do caso reto, pronome pessoal do caso oblíquo;

pronome pessoal do caso reto, pronome pessoal do caso reto, pronome pessoal do caso oblíquo.


