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Uma última gargalhada estrondosa. E depois, o silêncio. O 

palhaço jazia imóvel no chão. Mas seu rosto continua sorrindo, 

para sempre. Porque a carreira original do Coringa era para 

durar apenas 30 páginas. O tempo de envenenar Gotham, 

sequestrar Robin, enfiar um par de sopapos no Homem-

Morcego e disparar o primeiro "vou te matar" da sua relação. 

Na briga final do Batman nº 1, o "horripilante bufão" sofria um 

final digno de sua desumana ironia: ao tropeçar, cravava sua 

própria adaga no peito. Assim decidiram e desenharam seus 

pais, os artistas Bill Finger, Bob Kane e Jerry Robinson. 

Entretanto, o criminoso mostrou, já em sua primeira aventura, 

um enorme talento para se rebelar contra a ordem 

estabelecida. Seu carisma seduziu a editora DC Comics, que 

impôs o acréscimo de um quadrinho. Já dentro da ambulância, 

vinha à tona "um dado desconcertante".  E então um médico 

sentenciava: "Continua vivo. E vai sobreviver!". 
Tommaso Koch. "O Coringa completa 80 anos e na Espanha ganha duas HQs, 

que inspiram debates filosóficos sobre a liberdade". El País. Junho/2020. 

1. No fragmento "ao tropeçar, cravava sua própria adaga no 

peito." (L. 8-9), a oração em negrito abrange, simultaneamente, 

as noções de 

(A) proporção e explicação. 

(B) causa e proporção. 

(C) tempo e consequência. 

(D) explicação e consequência. 

(E) tempo e causa. 

 

2. As vírgulas em "E depois, o silêncio." (L. 1) e em "Mas seu 

rosto continua sorrindo, para sempre." (L. 2-3) são usadas, 

respectivamente, com a mesma finalidade que as vírgulas em 

(A) "Após a queda, tomaram mais cuidado." e "Quanto mais 

espaço, mais liberdade.". 

(B) "Aos estrangeiros, ofereceram iguarias." e "Limpavam a 

casa, e preparávamos as refeições.". 

(C) "Colheram trigo e nós, algodão." e "Eles se encontraram nas 

férias, mas não viajaram.". 

(D) "Para meus amigos, o melhor." e "Organizava tudo, 

cautelosamente.". 

(E) "Viu o espetáculo, considerado o maior fenômeno de 

bilheteria." e "'Conheço muito bem', afirmou o rapaz.". 

 

3. Em "Seu carisma seduziu a editora DC Comics, que impôs o 

acréscimo de um quadrinho.", o vocábulo "que" possui a 

mesma função sintática desempenhada no texto por 

(A) "imóvel" . 

(B) "Robin" . 

(C) "seus pais". 

(D) "se"  

(E) "vivo". 

 

Psicanálise do açúcar 

O açúcar cristal, ou açúcar de usina, 

mostra a mais instável das brancuras: 

quem do Recife sabe direito o quanto, 

e o pouco desse quanto, que ela dura. 

Sabe o mínimo do pouco que o cristal 

se estabiliza cristal sobre o açúcar, 

por cima do fundo antigo, de mascavo, 

do mascavo barrento que se incuba; 

e sabe que tudo pode romper o mínimo 

em que o cristal é capaz de censura: 

pois o tal fundo mascavo logo aflora 

quer inverno ou verão mele o açúcar. 
                           João Cabral de Melo Neto, A Educação pela Pedra. 

 
4. Na oração "que ela dura" (v. 4), o pronome sublinhado 

(A) não tem referente. 

(B) retoma a palavra "usina" (v. 1). 

(C) pode ser substituído por "ele", referindo-se a "açúcar" (v. 1). 

(D) refere-se à "mais instável das brancuras" (v. 2). 

(E) equivale à palavra "censura" (v. 10). 

 

Leia a letra da canção “Bom conselho”, de Chico Buarque, 

composta em 1972. 

Ouça um bom conselho 

Que eu lhe dou de graça 

Inútil dormir que a dor não passa 

Espere sentado 

Ou você se cansa 

Está provado: 

Quem espera nunca alcança 

5. Em “Inútil dormir que a dor não passa”, o termo sublinhado 

introduz uma oração que expressa, em relação à anterior, ideia 

de 

(A) condição. 

(B) consequência. 

(C) concessão. 

(D) proporção. 

(E) explicação. 

 

6. Sobre as relações sintático-semânticas estabelecidas entre 

os períodos destacados, analise as proposições a seguir e 

assinale a alternativa CORRETA. 

I. No trecho: “E se, na vertente econômica, os números ditam a 

narrativa, criativamente, contudo, é mais difícil perceber na 

prática essa exclusão de fronteiras” (3º parágrafo), a conjunção 

em destaque expressa a ideia de contraste. 

II. Em: “São enredos que funcionam não só nos filmes, mas 

também em livros e videogames” (4º parágrafo), as conjunções 

coordenativas em destaque provocam uma alternância entre o 

que funciona nos filmes, nos livros e nos videogames. 

III. Em: “Eu ia amar, mesmo que não fosse uma adaptação boa, 

ia popularizar meu trabalho” (6º parágrafo), a conjunção 

subordinativa destaca uma razão pela qual a autora Barbara 

Morais ficaria feliz caso uma de suas obras literárias fosse 

A impressão deste material não é obrigatória. 

 
 



 

 

adaptada para outros meios, caracterizando uma oração 

explicativa. 

IV. No trecho: “Segundo o professor do departamento de 

comunicação da Universidade Católica de Brasília, Ciro Inácio 

Marcondes, a ideia de uma consciência ‘transmídia’ não é algo 

novo” (7º parágrafo), o termo sublinhado expressa uma ideia 

de conformidade. 

V. No trecho: “essas narrativas transmídias passam não 

só pelos meios que foram criados, mas também por redes 

sociais” (7º parágrafo), as  

conjunções coordenativas destacadas expressam a ideia de 

adição. 

Estão CORRETAS, apenas, as proposições 

A II, III e V. 

B I, IV e V. 

C I, II, e IV. 

D I, II e III. 

E III, IV e V. 

 

 

7. No trecho, “É tolo pensar que todo o enorme poder 

computacional à disposição deles será usado para preservar 

preconceitos de comportamento e normas de linguagem 

prescritas por um bando de burocratas do século XVII” (linhas 

34-36), a oração subordinada destacada é classificada como: 

A substantiva completiva nominal. 

B substantiva objetiva indireta. 

C adverbial consecutiva. 

D adverbial concessiva. 

E adverbial final 

 

Labaredas nas trevas 
Fragmentos do diário secreto de Teodor Konrad Nalecz 

Korzeniowski 

20 DE JULHO [1912] 

Peter Sumerville pede-me que escreva um artigo sobre Crane. 

Envio-lhe uma carta: “Acredite-me, prezado senhor, nenhum 

jornal ou revista se interessaria por qualquer coisa que eu, ou 

outra pessoa, escrevesse sobre Stephen Crane. Ririam da 

sugestão. [...] Dificilmente encontro alguém, agora, que saiba 

quem é Stephen Crane ou lembre-se de algo dele. Para os 

jovens escritores que estão surgindo, ele simplesmente não 

existe.” 

20 DE DEZEMBRO [1919]  

Muito peixe foi embrulhado pelas folhas de jornal. Sou 

reconhecido como o maior escritor vivo da língua inglesa. Já se 

passaram dezenove anos desde que Crane morreu, mas eu não 

o esqueço. E parece que outros também não. The London 

Mercury resolveu celebrar os vinte e cinco anos de publicação 

de um livro que, segundo eles, foi “um fenômeno hoje 

esquecido” e me pediram um artigo. 
FONSECA, R. Romance negro e outras histórias. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1992 (fragmento).  

 

 

8. Na construção de textos literários, os autores recorrem com 

frequência a expressões metafóricas. Ao empregar o enunciado 

metafórico “Muito peixe foi embrulhado pelas folhas de 

jornal”, pretendeu-se estabelecer, entre os dois fragmentos do 

texto em questão, uma relação semântica de 

 

A causalidade, segundo a qual se relacionam as partes de um 

texto, em que uma contém a causa e a outra, a consequência. 

B temporalidade, segundo a qual se articulam as partes de um 

texto, situando no tempo o que é relatado nas partes em 

questão. 

C condicionalidade, segundo a qual se combinam duas partes 

de um texto, em que uma resulta ou depende de circunstâncias 

apresentadas na outra. 

D adversidade, segundo a qual se articulam duas partes de um 

texto em que uma apresenta uma orientação argumentativa 

distinta e oposta à outra. 

E finalidade, segundo a qual se articulam duas partes de um 

texto em que uma apresenta o meio, por exemplo, para uma 

ação e a outra, o desfecho da mesma. 

 

Reciclar é só parte da solução 

O lixo é um grande problema da sustentabilidade. Literalmente: 

todos os anos, cada brasileiro produz 385 kg de resíduos — dá 

61 milhões de toneladas no total. O certo seria tentar diminuir 

ao máximo essa quantidade de lixo. Ou seja, em vez de ter 

objetos recicláveis, o ideal seria produzir sempre objetos 

reutilizáveis, o que diminui os resíduos. Mas, enquanto isso não 

acontece, temos que nos contentar com a reciclagem. E é aí que 

vem um detalhe perigoso: reciclar o lixo também polui o 

ambiente e gasta energia. Reciclar vidro, por exemplo, é 15% 

mais caro do que produzi-lo a partir de matérias-primas 

virgens. Afinal, é feito basicamente de areia, soda e calcário, 

que são abundantes na natureza. Então, nenhuma empresa 

tem interesse em reciclá-lo. Já o alumínio é um supernegócio, 

porque economiza muita energia. 
HORTA, M. Disponível em: http://super.abril.com.br. Acesso em: 25 

maio 2012. 

9. O emprego adequado dos elementos de coesão contribui 

para a construção de um texto argumentativo e para que os 

objetivos pretendidos pelo autor possam ser alcançados. A 

análise desses elementos no texto mostra que o conectivo 

 

A “ou seja” introduz um esclarecimento sobre a diminuição da 

quantidade de lixo. 

B “mas” instaura justificativas para a criação de novos tipos de 

reciclagem. 

C “também” antecede um argumento a favor da reciclagem. 

D “afinal” retoma uma finalidade para o uso de matérias-

primas. 

E “então” reforça a ideia de escassez de matérias-primas na 

natureza. 

 

 

 

 

 

Navegava Alexandre [Magno] em uma poderosa armada pelo 

Mar Eritreu a conquistar a Índia; e como fosse trazido à sua 



 

 

presença um pirata, que por ali andava roubando os 

pescadores, repreendeu-o muito Alexandre de andar em tão 

mau ofício; porém ele, que não era medroso nem lerdo, 

respondeu assim: “Basta, Senhor, que eu, porque roubo em 

uma barca, sou ladrão, e vós, porque roubais em uma armada, 

sois imperador?”. Assim é. O roubar pouco é culpa, o roubar 

muito é grandeza: o roubar com pouco poder faz os piratas, o 

roubar com muito, os Alexandres. Mas Sêneca, que sabia bem 

distinguir as qualidades, e interpretar as significações, a uns e 

outros, definiu com o mesmo nome: [...] Se o rei de Macedônia, 

ou qualquer outro, fizer o que faz o ladrão e o pirata; o ladrão, 

o pirata e o rei, todos têm o mesmo lugar, e merecem o mesmo 

nome. 

 

10. Em relação ao trecho que o sucede, o trecho destacado tem 

sentido de 

A   proporção 

B   condição. 

C   finalidade. 

D   causa. 

E    consequência. 

 

A Europa viveu uma revolução cultural — a Renascença — nos 

séculos XV e XVI, nos quais muito dos antigos saberes do 

continente foi recuperado e um novo espírito de curiosidade 

científica assegurou-lhe avanços tecnológicos essenciais, que a 

colocaram à frente do resto do mundo. As viagens de 

exploração logo se transformaram em grandes ondas de 

colonização, que chegaram à maior parte do globo. 
Philip Parker. Guia Ilustrado Zahar: história mundial. Rio de Janeiro: 

Zahar, 2011, p. 216-7 

11. (  ) No primeiro fragmento de texto, a oração “que a 

colocaram à frente do resto do mundo” exerce função 

adverbial, denotando consequência do fato expresso na oração 

que a precede. 

 

Na verdade, o mestre fitava-nos. Como era mais severo para o 

filho, buscava-o muitas vezes com os olhos, para trazê-lo mais 

aperreado. Mas nós também éramos finos, metemos o nariz no 

livro, e continuamos a ler.  

 12. (   ) A oração “buscava-o muitas vezes com os olhos” 

mantém relação com duas orações: uma que inicia o período e 

acrescenta ao trecho a noção adverbial de causa, e outra que 

fecha o período e tem noção de finalidade. 

 

Há dessas lutas terríveis na alma do homem. Não; ninguém 

sabe o que se   passa no interior de um sobrinho, tendo de 

chorar a morte de um tio e receber-lhe a herança. 

Oh! contraste maldito! oh! dilaceração moral! Aparentemente, 

tudo se recomporia, desistindo o sobrinho do dinheiro 

herdado; ah!! mas então seria chorar duas coisas: o tio e o 

dinheiro. 

 

 

13. (    ) A oração reduzida “desistindo o sobrinho do dinheiro 

herdado” pode ser desenvolvida em uma oração subordinada 

que tanto pode ser iniciada pela conjunção se quanto pela 

conjunção quando, pois o contexto admite essa variação de 

sentido.  

 

O passo vagaroso de quem não tem pressa - o mundo podia 

esperar por ele, o peito magro estufado, os gestos lentos, a 

voz pausada e grave, descia a rua da Igreja cumprimentando 

cerimoniosamente, nobremente, os que por ele passavam ou 

os que chegavam na janela muitas vezes só para vê-lo passar. 

14. No início do segundo parágrafo, por ter na frase a mesma 

função sintática que o vocábulo “vagaroso” com relação a 

“passo”, a oração “de quem não tem pressa” é considerada 

A coordenada sindética. 

B subordinada substantiva. 

C subordinada adjetiva. 

D coordenada assindética. 

E subordinada adverbial. 

 

Com a inacreditável capacidade humana de ter ideias, sonhar, 

imaginar, observar, descobrir, constatar, enfim, refletir sobre o 

mundo e com isso ir crescendo, a produção textual vem se 

ampliando ao longo da história.  

15. O trecho destacado acima estabelece uma relação de 

sentido com o restante da frase. Essa relação de sentido pode 

ser definida como: 

A simultaneidade 

B consequência 

C oposição 

D causa 

 

16. No texto: “Um se encarrega de comprar camarões”, a 

oração destacada é uma: 

a) subordinada substantiva completiva nominal, reduzida de 

gerúndio 

b) subordinada substantiva objetiva direta, reduzida de 

infinitivo 

c) subordinada substantiva subjetiva, reduzida de gerúndio 

d) subordinada substantiva objetiva indireta, reduzida de 

infinitivo 

e) subordinada substantiva apositiva, reduzida de infinitivo 

 

17. Existe uma ética do trabalho, como existe uma ética da 
aventura. Assim, o indivíduo do tipo trabalhador só atribuirá 
valor moral positivo às ações que sente ânimo de praticar e, 
inversamente, terá por imorais e detestáveis as qualidades 
próprias do aventureiro. 
(   ) Na oração “às ações que sente ânimo de praticar” (L.27), o 
pronome “que” exerce a função sintática de complemento de 
“praticar”. 
 
 
 
 
 
Pietro Brun, meu tetravô paterno, embarcou em um navio no 
final do século 19, como tantos italianos pobres, em busca de 
uma utopia que atendia pelo nome de América. Pietro queria 
terra, sim. Mas o que o movia era um território de outra ordem. 
Ele queria salvar seu nome, encarnado na figura de meu 



 

 

bisavô, Antônio. Pietro fora obrigado a servir o exército como 
soldado por anos demais (...). Havia chegado a hora de Antônio 
se alistar, e o pai decidiu que não perderia seu filho. Fugiu com 
ele e com a filha Luigia para o sul do Brasil. Como desertava, 
meu bisavô Antônio foi levado em um bote até o navio que já 
se afastava do porto de Gênova. Embarcou como clandestino. 
 
18. O trecho sublinhado estabelece com o restante da frase o 
sentido de: 
A causa 
B conclusão 
C concessão 
D conformidade 
 
“Somos escravocratas ao deixarmos que a escola seja tão 
diferenciada,[...]” 
19. A forma sublinhada introduz uma relação de tempo. A ela, 
entretanto, se associa outra relação de sentido. Essa outra 
relação de sentido presente na frase acima é de: 
A contraste 
B conclusão 
C comparação 
D causa 
 
 
“A linguagem poética inverte essa relação, pois, vindo a se 
tornar, ela em si, coisa, oferece uma via de acesso sensível 
mais direto entre nós e o mundo. “ 
 
20. O vocábulo destacado estabelece uma relação de sentido 
com o que está enunciado antes. 
Essa relação de sentido pode ser definida como: 
A explicação 
B finalidade 
C conformidade 
D simultaneidade 
 
A namorada 
        Manoel de Barros 

 
Havia um muro alto entre nossas casas. 
Difícil de mandar recado para ela. 
Não havia e-mail. 
O pai era uma onça. 
A gente amarrava o bilhete numa pedra presa por 
um cordão 
E pinchava a pedra no quintal da casa dela. 
Se a namorada respondesse pela mesma pedra 
Era uma glória! 
Mas por vezes o bilhete enganchava nos galhos da 
goiabeira 
E então era agonia. 
No tempo do onça era assim. 

                       Poesia completa. 2010 

Difícil de mandar recado para ela. 
Não havia e-mail. 
O pai era uma onça. (v. 2-4) 
21. O primeiro verso estabelece mesma relação de sentido com 
cada um dos dois outros versos. Um conectivo que expressa 
essa relação é: 

(A) embora   (B) porém   (C) porque  (D) portanto  
 
 


