
 

 

TM 12 9º ANO 
 
01. (UFT TO) 
 

Texto I 
O Juiz Valério alegrava-se com a aproximação da comissão. Acreditava em justiça, em lei, achava que 

o governo fosse dotado de uma clarividência que o comum dos homens não possuía, de uma reta intenção 
de punir o mal e premiar o bem. Daquele recanto tão afastado, Governo era assim algo de sobre-humano e 
inatacável. Antes porém que a Comissão chegasse ao [Vila do] Duro, aportaram ali notícias do que era ela. 
Era como o vento que precede a chuva braba. Quem vinha chefiando a comissão era um juiz togado, com 
assento em Porto Nacional, formado pela Faculdade do Recife, com militança no Foro de Salvador e Belém 
do Pará, homem de estudo, homem de preparo, homem sabido e corrido. 

Fonte: ÉLIS, Bernardo. O tronco. Rio de Janeiro: José Olympio, 2008, p.15. (fragmento). (adaptado). 
 

Texto II 
Sucedeu então vir o grande sujeito entrando no lugar, capiau de muito longínquo: tirado à arreata o 

cavalo raposo, que mancara, apontava de noroeste, pisando o arenoso. Seus bigodes ou a rustiquez – 
roupa parda, botinões de couro de anta, chapéu toda a aba – causavam riso e susto. Tomou fôlego, feito 
burro entesa orelhas, no avistar um fiapo de povo mas a rua, imponente invenção humana. Tinha vergonha 
de frente e de perfil, todo o mundo viu, devia também de alentar internas desordens no espírito. 

Fonte: ROSA, João Guimarães. Tutaméia (Terceiras estórias). Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001, p. 58. (fragmento). 
 

Os fragmentos das obras de Bernardo Élis e de João Guimarães Rosa narram, respectivamente, a notícia da 
chegada de um viajante e a chegada de outro viajante. É CORRETO afirmar que os narradores: 
a) descrevem a valentia desses viajantes. 
b) constroem imaginários desses viajantes. 
c) delineiam as características físicas desses viajantes. 
d) explicam as relações entre esses viajantes e o governo. 

 
02. (FUVEST SP) 

amora 
 
a palavra amora 
seria talvez menos doce 
e um pouco menos vermelha 
se não trouxesse em seu corpo 
(como um velado esplendor) 
a memória da palavra amor 
 
a palavra amargo 
seria talvez mais doce 
e um pouco menos acerba 
se não trouxesse em seu corpo 
(como uma sombra a espreitar) 
a memória da palavra amar 

Marco Catalão, Sob a face neutra. 
 

É CORRETO afirmar que o poema: 
a) aborda o tema da memória, considerada uma faculdade que torna o ser humano menos amargo e 

sombrio. 
b) enfoca a hesitação do eu lírico diante das palavras, o que vem expresso pela repetição da palavra 

“talvez”. 
c) apresenta natureza romântica, sendo as palavras “amora” e “amargo” metáforas do sentimento 

amoroso. 
d) possui reiterações sonoras que resultam em uma tensão inusitada entre os termos “amor” e “amar”. 
e) ressalta os significados das palavras tal como se verificam no seu uso mais corrente. 
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03. (FATEC SP) Leia a charge: 
 

 
 

De acordo com as informações verbais e não verbais apresentadas na charge, pode-se depreender, 
corretamente, que: 
a) a alta qualificação profissional da maioria da população acarreta um aumento no número de vagas não 

preenchidas no mercado de trabalho. 
b) as vagas de emprego cresceram devido à alta concorrência entre os trabalhadores, incluindo-se até 

mesmo crianças e mulheres na disputa por uma vaga no mercado de trabalho. 
c) a falta de oportunidade de trabalho, aliada a novos meios de transporte de massa, impedem o 

desenvolvimento de atividades paralelas no mercado de trabalho. 
d) as vagas ofertadas no mercado de trabalho, apesar de inúmeras e constantes, não garantem 

estabilidade e remuneram menos do que as atividades “empreendedoras”. 
e) a resiliência, aliada à persistência, levam as pessoas a se realocarem dentro do mercado de trabalho e, 

consequentemente, adaptarem-se a novas oportunidades de trabalho. 
 
04. (IFBA) É necessário que a mulher se coloque em um espaço mínimo de resistência, denunciando ameaças 

– quando há tempo para isso –, mas, ainda que ela denuncie, não evitará o crime se o Estado não se 
mobilizar para protegê-la. O que evita o feminicídio é a resposta estatal à violência. 
COSTA, Waleska. No aniversário da Lei Maria da Penha, 5 feminicídios nas últi-mas 48h. Disponível em:. Acesso em 07 de agosto de 2018. 

 
O apelo central da fala da Waleska Costa é: 
a) A falta de tempo para as mulheres vitimadas denunciarem. 
b) O Estado não protege as mulheres. 
c) Alertar o Estado para a busca de ações com celeridade para proteção de mulheres vítimas de violência. 
d) As mulheres não denunciam a violência doméstica. 
e) Os motivos que levam as mulheres vitimadas a não denunciarem. 

 
05. (FUVEST SP) Examine o cartum. 
 

 
 

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


