
 

 

01. (Enem)  Art. 2º Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade 
incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade. [...] 
Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, 
sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, 
todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, 
espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. 
Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com 
absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 
esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 
familiar e comunitária. [...] 
 

BRASIL. Lei n. 8069, de 13 de julho de 1990. “Estatuto da criança e do adolescente”. Disponível em: www.planalto.gov.br (fragmento). 
 
Para cumprir sua função social, o Estatuto da criança e do adolescente apresenta características próprias 
desse gênero quanto ao uso da língua e quanto à composição textual. Entre essas características, destaca-
se o emprego de  
a) repetição vocabular para facilitar o entendimento.    
b) palavras e construções que evitem ambiguidade.    
c) expressões informais para apresentar os direitos.    
d) frases na ordem direta para apresentar as informações mais relevantes.    
e) exemplificações que auxiliem a compreensão dos conceitos formulados.    

 
02. (Fuvest)  Responda ao que se pede: 

a) Noticiando o lançamento de um dicionário de filmes brasileiros, um jornal fez o seguinte comentário a 
propósito do filme "Aluga-se moças", de 1981: O título traz um dos maiores erros ortográficos já vistos 
no cinema brasileiro. O título correto do longa seria "Alugam-se moças". 
O comentário e a correção feitos pelo jornal são justificáveis do ponto de vista gramatical? Por quê? 

b) Ao lado de um caixa eletrônico de um grande banco, pode ser lido o seguinte aviso: 
Em caso de dúvida, SOMENTE aceite ajuda de funcionário do banco. 
Reescreva a frase, posicionando adequadamente o termo destacado, de modo a eliminar a 
ambiguidade nela existente.  

  
03. (Ita) Leia o texto seguinte: 

Sítio Bom Jardim apresenta Forró Sertanejo com a banda Casa Nova, no dia 30 de outubro, a partir das 21 
horas. Mulher acompanhada até 24 horas não paga. Venha e participe desta festa. ("Jornal Vale ADCS", 
out./1999, adaptado.) 
a) Localize o trecho em que há ambiguidade. 
b) Aponte duas interpretações possíveis para esse trecho, considerando o contexto.  

  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

Como era uma senhora solteira, ficava até um pouco puxado para o tarado o fato de ela não se dedicar a 
um bicho qualquer. É aqui que entra a papagaia, aliás, é aqui que ficou chato, porque a papagaia era 
levadíssima da breca, começou a dizer palavrões homéricos e a citar trechos completos da última peça do 
Nelson Rodrigues, inclusive confessando desejos incontidos. Já ia mandar a papagaia pro raio que a partisse, 
quando chegou um vizinho em visita. Ele quando soube do drama disse que tinha dois papagaios 
comportadíssimos, tão comportados, que passavam o dia rezando. "Eu boto a sua papagaia perto, pode ser que 
ela se manque e fique igual a eles, rezadeira." A senhora agradeceu e a papagaia foi. Conforme o prometido, o 
vizinho deixou a papagaia num poleiro, entre os dois papagaios. Foi aí que um deles abriu o olho e ficou só 
observando a novidade. Quando teve certeza de que a papagaia era mesmo da pá virada, catucou o outro e 
ordenou: "Pode parar de rezar porque ou eu muito em engano ou nossas preces acabam de ser atendidas!" 

(SÉRGIO, Renato. Dupla exposição: Stanislaw Sérgio Ponte Porto Preta. Rio de Janeiro: Ediouro, 1998, p.129)  
 

 
04. (Ufv) Comentário 

 
O papagaio que antes  abrira o olho e ficara "só observando a novidade" finalmente se encontrou com a 
papagaia no seu poleiro. 
O que você vai fazer: 
 
Construindo textos coesos e coerentes, mostre as duas interpretações possíveis em razão da presença do 
possessivo e reescreva o texto acima, de modo que não haja ambiguidade. 
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Complete o texto reescrito de acordo com a: 
 
Primeira interpretação: O papagaio que antes abrira o olho e ficara "só observando a novidade" finalmente 
se encontrou com a papagaia no ____________________. 
 
Segunda interpretação: O papagaio que antes abrira o olho e ficara "só observando a novidade" finalmente 
se encontrou com a papagaia no ____________________.  

  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

A CLASSE 
 

A eliminação gradual da classe média brasileira, um processo que começou há anos mas que de uns 
tempos para cá assumiu proporções catastróficas, a ponto de a classe média brasileira ser hoje classificada 
pelas Nações Unidas como uma espécie em extinção, junto com o mico-rosa e a foca-focinho-verde, está 
preocupando autoridades e conservacionistas nacionais. Estudam-se medidas para acabar com o massacre 
indiscriminado que vão desde o estabelecimento de cotas anuais - só uma determinada parcela da classe média 
poderia ser abatida durante uma temporada - até a criação de santuários onde, livre de impostos extorsivos e 
protegida de contracheques criminosos e custos predatórios, a classe média brasileira se reproduziria até 
recuperar sua antiga força 2numérica, e numerária. Uma espécie de reserva de mercado. A tentativa de recriar 
a classe média brasileira em laboratório, como se sabe, não deu certo. Os protótipos, assim que conseguiram 
algum dinheiro, fretaram um avião para Disneyworld. 

A preservação natural da classe média brasileira evitaria coisas constrangedoras como a recente reunião da 
classe realizada em São Paulo, à qual, de vários pontos do Brasil, compareceram dezessete pessoas. As outras 
cinco não conseguiram crédito para a passagem. A reunião teve de ser transferida do Morumbi para a mesa de 
uma pizzaria, e ninguém pediu vinho. Uma proposta para que a classe fizesse greve nacional para chamar a 
atenção do país para a sua crescente insignificância foi rejeitada sob a alegação de que ninguém iria notar. 
Fizeram uma coleta para financiar a eleição de representantes da classe média na Assembleia Constituinte, mas 
acabaram devolvendo os 10 cruzeiros. A única resolução aprovada foi a de que, para evitar a perseguição, 
todos se despojassem de sinais ostensivos de serem da classe média, como carro pequeno etc., e passassem a 
viver como pobres. Aí não seria rebaixamento social, seria disfarce. No fim os garçons se cotizaram e deram 
uma gorjeta para os integrantes da mesa. 
 Cenas lamentáveis têm ocorrido também com ex-membros da classe média que, passando para uma classe 
inferior, não sabem como se comportar e são alvo de desprezo de pobres tradicionais, que os chamam de 
"novos pobres". 
 – Viu aquela ali? Quis fazer caneca de lata de óleo e não sabe nem abrir um buraco com prego. 
 – E usa lata de óleo de milho. 
 – Metida a pouca coisa... 
 – Já viram ela num ônibus? Não sabe empurrar a borboleta com a anca enquanto briga com o cobrador. 
 – E não conta o troco! 
 – 3Berço é berço, minha filha. 
 Alguns pobres menos preconceituosos ainda tentam ajudar os novos pobres a evitar suas gafes. 
 – Olhe, não leve a mal... 
 – O quê? 
 – É o seu jeito de falar. 
 – Diga-me. 
 – Você às vezes usa o 1pronome oblíquo muito certo. 
 – Mas... 
 – Aqui na vila, pronome oblíquo certo pega mal. 
 – Sei. 
 – E outra coisa... 
 – O quê? 
 – Os seus discos. 
 – O toca-discos foi a única coisa que eu consegui salvar quando me despejaram. 
 – Eu sei. Mas Julio Iglesias?! 

(Luís Fernando Veríssimo - COMÉDIAS DA VIDA PÚBLICA - 17/07/85) 
 
05. (Pucrj)  O título do texto, "A Classe", estabelece uma ambiguidade que resume toda a questão apresentada 

no mesmo. Explique essa ambiguidade.  
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06. (Fuvest)  Examine a tirinha e responda ao que se pede. 
 

 
 

a) O sentido do texto se faz com base na polissemia de uma palavra. Identifique essa palavra e explique 
por que a indicou. 

b) A tirinha visa produzir não só efeito humorístico mas também efeito crítico. Você concorda com essa 
afirmação? Justifique sua resposta.  

  
07. (Ufmg)  Analise este "slogan" de uma empresa gráfica: 

 
O NOSSO PRODUTO É UMA BOA IMPRESSÃO 
 
EXPLIQUE de que modo se explora, nesse "slogan", a polissemia.  
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
I. Esta terra, Senhor, parece-me que, da ponta que mais contra o sul vimos, até outra ponta que contra 
o norte vem, de que nós deste ponto temos vista, será tamanha que haverá nela bem vinte ou vinte e 
cinco léguas por costa. Tem, ao longo do mar, em algumas partes, grandes barreiras, algumas vermelhas, 
outras brancas; e a terra por cima é toda chã e muito cheia de grandes arvoredos. De ponta a ponta é tudo 
praia redonda, muito chã e muito formosa. 
 Pelo sertão nos pareceu, vista do mar, muito grande, porque a estender d'olhos não podíamos ver 
senão terra com arvoredos, que nos parecia muito longa. 
                                [...] 
 As águas são muitas e infindas. E em tal maneira é graciosa que, querendo aproveitá-la, tudo dará 
nela, por causa das águas que tem. 
 Porém, o melhor fruto que dela se pode tirar me parece que será salvar esta gente. E esta deve ser a 
principal 1semente que Vossa Alteza nela deve lançar. 

CASTRO, Silvio. A carta de Pero Vaz de Caminha. Porto Alegre: L&PM, 1996. p.97-98. 
 

II. - Em toda a parte - não acha, meu padrinho? - há terras férteis. 
 Mas como no Brasil, apressou-se ele em dizer, há poucos países que as tenham. Vou fazer o que tu 
dizes: plantar, criar, cultivar o milho, o feijão, a batata inglesa... Tu irás ver as minhas culturas, a minha 
horta, o meu pomar - então é que te convencerás como são fecundas as nossas terras! 
 A ideia caiu-lhe na cabeça e germinou logo. O terreno estava amanhado e só esperava uma boa 
2semente. [...] 
                              [...] 
 As primeiras semanas que passou no "Sossego", Quaresma as empregou numa exploração em regra 
da sua nova propriedade. Havia nela terra bastante, velhas árvores frutíferas, um capoeirão grosso com 
camarás, bacurubus, tinguacibas, tibibuias, monjolos, e outros espécimes. Anastácio que o acompanhara, 
apelava para as suas recordações de antigo escravo de fazenda, e era quem ensinava os nomes dos 
indivíduos da mata a Quaresma muito lido e sabido em coisas brasileiras. 

BARRETO, Lima. Triste fim de Policarpo Quaresma. São Paulo: Ática, 1996. p. 74-76.  
 

 
08. (Ufba)  Analise o jogo semântico, ou seja, a polissemia que se verifica no emprego da palavra "semente" 

(ref. 1) em comparação com "semente" (ref. 2), identificando, qual o sentido em que essa palavra foi 
usada em cada caso.  

  
09. (Unicamp)  Em um jornal de circulação restrita, vemos, na capa, a seguinte chamada: 

 

Inspire 
 saúde! 
Sem fumar, 
respire 
 aliviado! 
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No interior do Jornal, a matéria começa da seguinte forma: "Desperte o não-fumante que há em você!", 
seguida logo adiante de "O fumante passivo - aquele que não fuma, mas frequenta ambientes poluídos 
pela fumaça do cigarro - também tem sua saúde prejudicada." 

("Jornal da Cassi" - Publicação da Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil, ano IX, n0. 40, junho/julho de 2004). 
 
Levando em consideração os trechos citados, observamos, na chamada da capa, um interessante jogo 
polissêmico. 
a) Apresente dois sentidos de 'Inspire' em 'Inspire saúde!'. Justifique. 
b) Apresente dois sentidos de 'aliviado' em 'respire aliviado!'. Justifique.  

  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
 

A(s) questão(ões) deve(m) ser respondida(s) com base no fragmento textual a seguir, retirado do capítulo 
O debuxo e o colorido, do romance Dom Casmurro, de Machado de Assis. 
 

Quando nem mãe nem filho estavam comigo o meu desespero era grande, e eu jurava matá-los a ambos, 
ora de golpe, ora devagar, para dividir pelo tempo da morte todos os minutos da vida embaçada e agoniada. 
Quando, porém, tornava a casa e via no alto da escada a criaturinha que me queria e esperava, ficava 
1desarmado e diferia o castigo de um dia para outro. 

(Machado de Assis - Obra Completa. Organizada por Afrânio Coutinho. Rio de Janeiro: Aguilar, 1971.)  
 

 
10. (Ufrn)  Dependendo do contexto linguístico em que esteja inserida, uma mesma palavra pode assumir 

outra significação, fenômeno denominado polissemia. 
Esse fenômeno ocorre, por exemplo, com o vocábulo DESARMADO, presente na ref. 1 da passagem 
transcrita do romance "Dom Casmurro". 
 
a) Explicite o sentido que esse vocábulo apresenta no referido contexto. 
b) Ao se dizer, por exemplo, "o policial desarmou o assaltante", emprega-se o verbo DESARMAR com 

sentido diferente do encontrado na passagem transcrita. 
Construa um período em que esse verbo apresente um terceiro sentido.  

  
Gabarito:   
 

01. B 
É correta a opção [B], pois a composição textual de qualquer estatuto ou documento oficial deve privilegiar 
a função referencial da linguagem, buscando transmitir informações objetivas e precisas, ou seja, sem dar 
margem à ambiguidade.    

 

02.  
a) Não há dúvida de que a correção feita pelo jornal é perfeitamente justificável do ponto de vista 

gramatical. A frase correta é "Alugam-se moças". 
Inaceitável é o comentário, segundo o qual o erro que o título traz é de natureza ortográfica. Trata-se, 
na verdade, de um erro sintático de concordância verbal. 
No caso, como o "se" é pronome apassivador, o sujeito da oração é "moças", e o verbo deve, portanto, 
ir para o plural: "alugam-se moças" equivale a "moças são alugadas". 

b) "Em caso de dúvida, aceite ajuda somente de funcionário do banco."   
 

03.  
a) A ambiguidade encontra-se no trecho: "Mulher acompanhada até 24 horas não paga". 
b) As duas interpretações possíveis são: 

1 - mulher não paga se entrar acompanhada até a meia-noite; 
2 - mulher não paga se estiver acompanhada por um período de 24 horas. 
Observação: a interpretação é muito improvável.   

 

04. Primeira interpretação: O papagaio que antes abrira o olho e ficara "só observando a novidade" finalmente 
se encontrou com a papagaia no POLEIRO DELA. 
Segunda interpretação: O papagaio que antes abrira o olho e ficara "só observando a novidade" finalmente 
se encontrou com a papagaia no POLEIRO PERTENCENTE A ELE.   

 

05. O título "A Classe" estabelece uma ambiguidade, pois pode ser interpretado tanto uma referência à classe 
social, no caso a classe média, quanto como uma referência a um padrão de comportamento esperado.   

 

06.  
a) Trata-se da palavra "veículo", que pode significar meio usado para transportar ou conduzir pessoas, 

coisas, animais ou  algo capaz de transmitir, propagar algo. No texto, o humor ocorre porque Mafalda 
troca um sentido pelo outro. 

b) Sim. O sentido crítico da tirinha provém da associação entre os ruídos emanados do televisor, que 
sugerem o conteúdo violento e "apelativo" da programação, e a ideia de cultura.   
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07. A palavra "impressão" possui dois sentidos: um relacionado à qualidade do trabalho (no caso, a impressão 
gráfica) feito pela empresa gráfica e outro relacionado à imagem positiva que o material em si passará ao 
cliente.   

 
08. Na Carta de Caminha, semente se refere ao sentimento cristão. Em sentido figurado, trata-se de implantar 

na alma do gentio a religiosidade cristã: a semente é a palavra de Deus. Em Policarpo Quaresma,  é o grão 
que se planta para colher os frutos, mas é também a concretização da "ideia" que estava na cabeça, "no 
terreno amanhado", pronto para o projeto.   

 
09.  

a) Inspirar, em "Inspire saúde", pode significar: "sorver, absorver", introduzindo (ar) nos pulmões, e 
"infundir, incutir". No sentido 1, o sujeito é o receptor ou beneficiário da ação; no sentido 2, ele é o 
agente responsável pela disseminação da saúde. 

b) Aliviado, em "Respire aliviado", pode ter o significado de se estar livre dos males causados pelo fumo e 
tranquilo em relação aos males que o fumo poderia causar nos outros. O primeiro significado tem a ver 
com o físico, e o segundo tem a ver com o moral.   

 
10.  

a) No trecho, "ficaria DESARMADO", o sentido do termo em destaque é indefeso. 
b) "Desarmaram as nuvens em tempestade de pedra e vento"   

 
  
 


