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QUESTÃO 1 
Mito, na acepção aqui empregada, não significa mentira, 
falsidade ou mistificação. Tomo de empréstimo a formulação de 
Hans Blumenberg do mito político como um processo contínuo 
de trabalho de uma narrativa que responde a uma necessidade 
prática de uma sociedade em determinado período. Narrativa 
simbólica que é, o mito político coloca em suspenso o problema 
da verdade. Seu discurso não pretende ter validade factual, mas 
também não pode ser percebido como mentira (do contrário, 
não seria mito). O mito político confere um sentido às 
circunstâncias que envolvem os indivíduos: ao fazê‐los ver sua 
condição presente como parte de uma história em curso, ajuda a 
compreender e suportar o mundo em que vivem. 

        ENGELKE, Antonio. O anjo redentor. Piauí, ago. 2018, ed. 
143, p. 24 

 
Sobre o sujeito da oração “em que vivem”, é correto afirmar: 
A Expressa indeterminação, cabendo ao leitor deduzir a quem se 
refere a ação verbal. 
B Está oculto e visa evitar a repetição da palavra 
“circunstâncias”. 
C É uma função sintática preenchida pelo pronome “que”. 
D É indeterminado, tendo em vista que não é possível identificar 
a quem se refere a ação verbal. 
E Está oculto e seu referente é o mesmo do pronome “os” em 
“fazê‐los”. 
 
QUESTÃO 2 

Por que o senhor não escreve coisas poéticas, soltas, 
gostosas? As crônicas, antigamente, nos deixavam mais leves, de 
bem com a vida e o mundo. Agora, tudo o que a gente lê nos 
leva para baixo. Está difícil de suportar. Escrevo na manhã de um 
domingo. Sete horas. Aquele sol que nos tem castigado, 
começava a dar sinais de ardência profunda. Olhei pela porta de 
vidro do terraço e descobri, maravilhado e feliz, que a 
pitangueira plantada em vaso, que chegou há dois anos, estava 
repleta de frutos vermelhos, reluzentes, envernizados. Os 
primeiros. Fiquei admirado. Os pássaros não tinham 
descoberto? Aquelas frutinhas tinham se salvado? Chupei uma, 
duas três, queria todas, mas precisava guardar para a família, 
afinal, eram as primeiras. Pitanga, coisa de infância, do interior. 
Uma das frutas mais sofisticadas do Brasil, a meu ver. 
Antigamente, quando viajávamos pela Varig, ao sair do Recife, 
recebíamos um copo de suco fresco de pitanga, perfumado. Dia 
desses, Maria Eduarda, amiga pernambucana, me disse: “Você 
está chegando aqui, sabemos que gosta de vinhos. Que vinho 
prefere?”. E eu: “Nenhum! Quero suco de pitanga”. Maria 
Eduarda: “Pois vai tomar das pitangas do pomar de meu pai, 
Cornélio”. Foi uma celebração! 

Esta é a pitada de poesia que encontrei neste 
momento. Mas ficaram em minha mente essas perguntas 
cotidianas que todos estão fazendo. Ouço no dia a dia, pela 
manhã ao comprar o pão e o leite, no supermercado, no bar, 
numa escola, na livraria, ao entrar no cinema. Ouvi agora, ao 
percorrer cinco cidades do litoral (...). Jovens e mais velhos, 
acreditando que o escritor tem as respostas, me olhavam: “O 
senhor acha que a gente sai dessa?”. Só consegui dizer: “Não sei 
e acho que ninguém sabe”. 

Ignácio de Loyola Brandão, O Estado de S. Paulo, 02/10/2015. 
 
Na frase “Aquele sol que nos tem castigado”, o pronome “que” 
exerce função de sujeito, da mesma forma que em: 
A  “Agora, tudo o que a gente lê” 
B  “descobri (...) que a pitangueira plantada em vaso”. 
C  “que chegou há dois anos”. 
D  “sabemos que gosta de vinhos”. 

E  “Que vinho prefere?”. 
 
 
QUESTÃO 3 
                    Passando dos cinquenta  
 
Meu pescoço se enruga. 
Imagino que seja 
de mover a cabeça 
para observar a vida. 
E se enrugam as mãos 
cansadas dos seus gestos. 
E as pálpebras 
apertadas no sol. 

COLASANTI, Marina1994. Rota de Colisão. Rio de Janeiro: 
Editora Rocco, 1994 (adaptado). 

 
A percepção das partes do corpo é importante para que o eu-
lírico perceba suas mudanças. Os termos “meu pescoço”, “as 
mãos” e “as pálpebras” grafados no texto assumem a função de: 
A  objeto direto 
B  sujeito 
C  objeto indireto 
D  agente da passiva 
E  complemento nominal 
 
QUESTÃO 4 

Tornando da malograda espera do tigre, alcançou o 
capanga um casal de velhinhos, que seguiam diante dele o 
mesmo caminho, e conversavam acerca de seus negócios 
particulares. Das poucas palavras que apanhara, percebeu Jão 
Fera que destinavam eles uns cinquenta mil-réis, tudo quanto 
possuíam, a compra de mantimentos, a fim de fazer um 
moquirão*, com que pretendiam abrir uma boa roga. 

— Mas chegara, homem ? — perguntou a velha. 
— Há de se espichar bem, mulher! 
Uma voz os interrompeu: 
— Por este prego dou eu conta da roga! 
— Ah! E nhô Jão! 
Conheciam os velhinhos o capanga, a quem tinham por 

homem de palavra, e de fazer o que prometia. Aceitaram sem 
mais hesitação; e foram mostrar o lugar que estava destinado 
para o rogado. Acompanhou-os Jão Fera; porém, mal seus olhos 
descobriram entre os utensílios a enxada, a qual ele esquecera 
um momento no afã de ganhar a soma precisa, que sem mais 
deu costas ao par de velhinhos e foi-se deixando-os 
embasbacados. (Jose de Alencar, Til.) 
* moquirão = mutirão (mobilização coletiva para auxílio mútuo, 
de caráter gratuito). 
 
Considere os seguintes comentários sobre diferentes elementos 
linguísticos presentes no texto: 
I. Em "alcançou o capanga um casal de velhinhos", o contexto 
permite identificar qual é o sujeito, mesmo este estando 
posposto. 
II. O verbo sublinhado no trecho "que seguiam diante dele o 
mesmo caminho" poderia estar no singular sem prejuízo para a 
correção gramatical. 
III. No trecho "que destinavam eles uns cinquenta mil-réis", 
pode-se apontar um uso informal do pronome pessoal reto 
"eles", como na frase "Você tem visto eles por aí?". 
Está correto o que se afirma em 
a)I, apenas.   b) II, apenas.  c) III, apenas.  d) I e II, apenas.  e) I, II 

e III. 

 
QUESTÃO 5 

A impressão deste material não é obrigatória. 

 
 



 

 

Considerada no contexto, a palavra sublinhada no trecho "mal 
seus olhos descobriram entre os utensílios a enxada" expressa 
ideia de 
a) tempo. 
b) qualidade. 
c) intensidade. 
d) modo. 
e) negação. 
 
Texto para as questões 6 e 7. 
A crise da Europa é hoje o maior risco para a economia mundial, 
disse o secretário do Tesouro dos Estados Unidos da América, 
referindo-se à tensão entre os bancos e os governos 
endividados. Disse, ainda, que a China e outros países 
emergentes com superávit nas contas têm espaço bastante para 
estimular o consumo interno, aumentar as importações e 
compensar a fraca demanda nas economias desenvolvidas. Para 
isso, os governos desses países deveriam deixar suas moedas 
valorizar-se. Em outras palavras, o câmbio subvalorizado da 
China resulta em valorização real das moedas de outros países 
emergentes, torna seus produtos mais caros e diminui seu poder 
de competição no comércio internacional. 

Rolf Kuntz. O Estado de S.Paulo, 25/9/2011 
QUESTÃO 6 
( ) No segundo período do texto, as estruturas oracionais com as 
formas infinitivas “estimular”,  “aumentar” e “compensar” estão 
associadas à possibilidade de não se realizar foneticamente o 
sujeito das respectivas orações, o que assegura, portanto, 
interpretação ligada à referência indeterminada do sujeito das 
orações que têm como núcleo do predicado essas formas 
verbais.  
 
QUESTÃO 7 
( ) No que se refere a aspectos semânticos e morfossintáticos, 
“bastante” (R.6) equivale ao adjetivo suficiente e concorda com 
o substantivo que o antecede, ainda que apenas em número. 
 
 
QUESTÃO 8 

As provocações no recreio eram frequentes, oriundas 
do enfado; irritadiços todos como feridas; os inspetores a cada 
passo precisavam intervir em conflitos; as importunações 
andavam em busca das suscetibilidades; as suscetibilidades a 
procurar a sarna das importunações. Viam de joelhos o Franco, 
puxavam-lhe os cabelos. Viam Rômulo passar, lançavam-lhe o 
apelido: mestre-cuca! 

Esta provocação era, além de tudo, inverdade. 
Cozinheiro, Rômulo! Só porque lembrava culinária, com a 
carnosidade bamba, fofada dos pastelões, ou porque era gordo 
das enxúndias enganadoras dos fregistas, dissolução mórbida de 
sardinha e azeite, sob os aspectos de mais volumosa saúde?(...) 

Rômulo era antipatizado. Para que o não 

manifestassem excessivamente, fazia-se temer pela brutalidade. 

Ao mais insignificante gracejo de um pequeno, atirava contra o 

infeliz toda a corpulência das infiltrações de gordura solta, 

desmoronava-se em socos. Dos mais fortes vingava-se, 

resmungando intrepidamente.  

(Raul Pompeia. O Ateneu.) 
 
Tendo em vista a função sintática da palavra grifada no 
fragmento “Para que o não manifestassem excessivamente, 
fazia- se temer pela brutalidade”, assinale a alternativa em que o 
termo sublinhado exerce a mesma função: 
A  Dos mais fortes vingava-se, resmungando intrepidamente. 
B  Para desesperá-lo, aproveitavam-se os menores do escuro. 
C  Via-se apregoado por vozes fantásticas, saídas da terra. 
D  Mais frequentemente, entregava-se a acessos de raiva. 

E  Viam de joelhos o Franco, puxavam-lhe os cabelos. 
 
QUESTÃO 9 
CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE, o farmacêutico que foi, 
também, um dos maiores poetas da língua portuguesa, faria 114 
anos em 2016. 
Em 1925, formou-se em Farmácia, em Ouro Preto. CDA (era 
assim que os editores os chamavam) foi o orador de sua turma 
de formandos. Em 1934, ele se transferiu para o Rio de Janeiro, 
onde ingressou no serviço público. Foi Chefe de Gabinete de 
Gustavo Capanema, Ministro da Educação, até 1945. 
Um dia, Aluísio Pimenta, também mineiro, farmacêutico e 

intelectual, Ministro da Cultura do Governo Sarney, ex-professor 

na Universidade de Londres e ex-reitor da Universidade Federal 

de Minas Gerais, num bate-papo com o poeta-maior do Brasil, 

perguntou:  “Carlos, porque você se formou em Farmácia, já que 

abraçou a carreira literária?”.  

    Drummond respondeu-lhe: “Porque eu gosto das pessoas”.  

    Farmacêuticos, em todos os tempos e lugares, trazem 

mesmo lições de amor às pessoas. Aliás, para o farmacêutico, 

amar não é apenas o verbo transitivo direto que se aprende a 

conjugar nas escolas. Amar é ação. A ação de servir, a qualquer 

hora de qualquer dia e em qualquer lugar. É cuidar, é promover 

a saúde, é salvar vidas. 
http://www.cff.org.br/noticia.php?id=906. Acesso em 21/04/2016 

No que diz respeito à função sintática, os elementos grifados no 

texto exercem, respectivamente, função de: 

Aadjunto adnominal – vocativo – objeto direto. 

Badjunto adverbial – aposto – objeto indireto. 

Cadjunto adverbial – aposto – objeto direto. 

Dadjunto adverbial – vocativo – objeto indireto. 

Eadjunto adnominal – aposto – objeto direto. 

 
QUESTÃO 10 
No sintagma "Como exemplo da necessidade de intervenção 

governamental"  encontram-se: 

Adois complementos nominais e um adjunto adnominal. 

Bdois objetos indiretos e um adjunto adnominal. 

Cum complemento nominal e dois adjuntos adnominais. 

Dum objeto indireto e dois adjuntos adnominais. 

Eum adjunto adnominal, um complemento nominal e um 

adjunto adverbial. 

 
QUESTÃO 11 

Balada do Louco (Mutantes) 

Dizem que sou louco 

por pensar assim 

Se eu sou muito louco 

por eu ser feliz 

Mas louco é quem me diz 

que não é feliz, não é feliz 

O "me", em destaque na segunda estrofe, exerce função 
sintática de: 
A  Objeto Indireto. 
B  Objeto Direto. 
C  Adjunto Adnominal. 
D  Complemento Nominal. 
QUESTÃO 12 
Agora Fabiano conseguia arranjar as ideias. O que o segurava 
era a família. Vivia preso como um novilho amarrado ao 
mourão, suportando ferro quente. Se não fosse isso, um soldado 
amarelo não lhe pisava o pé não. O que lhe amolecia o corpo era 
a lembrança da mulher e dos filhos. Sem aqueles cambões 
pesados, não envergaria o espinhaço não, sairia dali como onça 
e faria uma asneira. Carregaria a espingarda e daria um tiro de 



 

 

pé de pau no soldado amarelo. Não. O soldado amarelo era um 
infeliz que nem merecia um tabefe com as costas da mão. 
Mataria os donos dele. Entraria num bando de cangaceiros e 
faria estrago nos homens que dirigiam o soldado amarelo. Não 
ficaria um para semente. Era a ideia que lhe fervia na cabeça. 
Mas havia a mulher, havia os meninos, havia a cachorrinha. 
Considere o período abaixo: 
Era a ideia que lhe fervia na cabeça. 
A adjunto adnominal 
B adjunto adverbial 
C objeto direto 
D objeto indireto 
 
QUESTÃO 13 
Como ficaria o verbo da frase “Dispenso fofocas e fofoqueiros.”, 
flexionado na voz passiva sintética? 
A  Dispensam-se. 
B  São dispensadas. 
C  Seriam dispensadas. 
D  Foram dispensadas. 
 
QUESTÃO 14 
Estendi-lhe a mão direita, depois a esquerda, e fui recebendo os 
bolos uns por cima dos outros, até completar doze, que me 
deixaram as palmas vermelhas e inchadas(R.18). Acabou, 
pregou-nos outro sermão. Chamou-nos(R.19) sem-vergonhas, 
desaforados(R.20), e jurou que, se repetíssemos o negócio, 
apanharíamos tal castigo que nós havíamos de lembrar para 
todo o sempre.  

Machado de Assis. Contos de escola. São Paulo: Cosac &Naify, 
2002, p. 13 e 24.  

Considerando o texto acima, extraído de Contos de Escola, e os 
diversos temas por ele suscitados, julgue os itens.  
 
( ) Na oração “que me deixaram as palmas vermelhas e 
inchadas” (R.18), caso fosse inserida a preposição “com” para 
introduzir o termo “as palmas”, não haveria prejuízo para a 
correção gramatical do período, mas haveria alteração da 
função sintática desse termo, bem como do pronome “me”.  
( )Os vocábulos “vermelhas” (R.18) e “inchadas” (R.18), assim 
como “sem-vergonhas” (R.19-20) e “desaforados” (R.20), 
exercem a função de predicativo, respectivamente, da expressão 
“as palmas”e da forma pronominal “nos” em “Chamou-nos” 
(R.19). 
 
QUESTÃO 15 
Não vês, Lise, brincar esse menino 
Com aquela avezinha? Estende o braço, 
Deixa-a fugir; mas apertando o laço, 
A condena outra vez ao seu destino. 
    Nessa mesma figura, eu imagino 
    Tens minha liberdade, pois ao passo, 
    Que cuido que estou livre do embaraço, 
    Então me prende mais meu desatino. 
Em um contínuo giro o pensamento 
Tanto a precipitar-me se encaminha, 
Que não vejo onde pare o meu tormento. 
       Mas fora menos mal esta ânsia minha, 
       Se me faltasse a mim o entendimento, 
       Como falta a razão a esta avezinha. 
(Adaptado de: PROENÇA FILHO, Domício. (org.). A poesia dos 
inconfidentes. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1996, p. 71-72)  
 
Verifica-se a ocorrência de objeto indireto pleonástico no 
seguinte verso: 
A  Se me faltasse a mim o entendimento, (4ª estrofe) 
B  Deixa-a fugir; mas apertando o laço, (1ª estrofe) 
C  A condena outra vez ao seu destino. (1ª estrofe) 

D  Então me prende mais meu desatino. (2ª estrofe) 
E  Tanto a precipitar-me se encaminha, (3ª estrofe) 
 
QUESTÃO 16 
Observe as frases a seguir, retiradas da Nova Gramática do 
Português Contemporâneo, de Celso Cunha: 
I – Não amo a ninguém. 
II – Palavras, leva‐as o vento. 
III – A mim, ninguém me espera em casa. 
IV – A ele, todos lhe entregam presentes. 
As frases que exemplificam casos de objeto direto pleonástico 
são: 
A   I, II, III e IV. 
B   somente I, III e IV 
C   somente II, III e IV 
D   somente II e III. 
E   somente III e IV. 
 
QUESTÃO 17 
Sobre os elementos destacados do fragmento “Eu tinha o 
conceitode laços humanos, de comunidades, esse tipo de coisa, 
mas não redes.”, leia as afirmativas. 
I. O segmento O CONCEITO constitui objeto indireto do verbo 
significativo anteriormente expresso. 
II. A palavra ESSE retoma, anaforicamente, o verbo da oração 
anterior. 
III. A expressão DE LAÇOS HUMANOS completa, por meio de um 
sintagma preposicionado, o sentido do substantivo que o 
antecede. 
IV. A conjunção MAS expressa basicamente uma relação de 
contraste entre ideias, contribuindo para os efeitos de sentido. 
    Está correto o que se afirma apenas em: 
A  II e IV. 
B  I, II e III. 
C  III e IV. 
D  I. 
E  I, III e IV. 
 
QUESTÃO 18 
No trecho abaixo, avalie a função dos pronomes relativos 

destacados. 

 

“Observo curioso e intrigado o conteúdo da caixa de 

vidro que fica no saguão da área de embarque do aeroporto 

internacional. É uma vitrine onde ficam expostos 

objetos que estavam em poder dos passageiros e foram 

confiscados após passarem pelo raio-x. Coisas que eles levavam 

nos bolsos, bolsas, pastas e maletas.” 
(ÂNGELO, Ivan. “Questão de segurança”. In: Certos homens. Porto 

Alegre: Arquipélago Editorial, 2011, p.59). 

 

Assinale a alternativa cujo pronome é um complemento verbal. 

A   “... que eles levavam nos bolsos...” 

B“... onde ficam expostos objetos...” 

C“... que estavam em poder dos passageiros...” 

D“... que fica no saguão da área de embarque...” 

 
 


