
 

 

01. (Unicamp) O dicionarista e historiador Nei Lopes, autor do Dicionário banto do Brasil, afirmou, em 
entrevista à Revista Fapesp: 
Resolvi elaborar um dicionário para identificar os vocábulos da língua portuguesa com origem no universo 
dos povos bantos, denominação que engloba centenas de línguas e dialetos africanos. Palavras como babá, 
baia, banda, caçapa, cachimbo, dengo, farofa, fofoca e minhoca, por exemplo, têm origem provável ou 
comprovada em línguas bantas e o quimbundo pode ter sido o idioma que mais contribuiu à formação de 
nosso vocabulário. Ao constatar tal quantidade de palavras originárias de idiomas bantos que circulam pelo 
país, quis comprovar a importância dessas culturas para o contexto nacional. Assim, escrever dicionários, 
para mim, também é uma tarefa política. Percebi que dicionários funcionam como um meio didático eficaz 
para disseminar conhecimento. 
Os currículos costumam começar a abordagem sobre a África a partir da escravidão, partindo do princípio 
de que os nossos ancestrais foram todos escravos. Nos ensinamentos sobre o assunto, é preciso 
descolonizar o pensamento brasileiro, deixando evidente como os grandes centros europeus espoliaram o 
continente e que, hoje, a realidade africana é fruto dessas ações.  
 

(Adaptado de Nei Lopes, O dicionário heterodoxo. Entrevista concedida a Cristina Queiroz. Revista Fapesp. Edição 275, jan. 2019. 
Disponível em http://revistapesquisa.fapesp.br/2019/01/10/nei-braz-lopes-o-dicionarista-heterodoxo/. Acessado em 23/08/2019.) 

 
a) Explique, com base em dois argumentos presentes no texto, por que, para o autor, escrever 

dicionários é uma tarefa política. 
b) Que crítica o autor faz aos currículos escolares e que abordagem propõe para o assunto?  

  
02. (Unicamp)  Voltou à moda o velho “faça você mesmo” ou bricolagem. A ideia de que às vezes é melhor 

trabalhar com a mão na massa, engajando os cidadãos, se tornou uma metáfora para práticas 
pedagógicas, ações políticas, retórica empreendedora. Mas poucos usam, no Brasil, o termo que melhor 
representa essa potência criativa de que as pessoas são capazes: gambiarra. Palavra menos nobre, 
gambiarra existe, no Brasil e em outros países de língua portuguesa, quase sempre como um termo 
popular, dialetal ou depreciativo. Porque é um faça-você-mesmo rebelde que recombina peças já 
existentes, no interior de regras dadas, para inventar novas funções e afirmar novas regras. Escolhi cinco 
livros que mostram as gambiarras em ação, entre eles, A invenção do cotidiano: Artes de fazer, de Michel 
de Certeau. Nesse livro, o historiador e teólogo francês apresenta um estudo analítico e um elogio político 
da criatividade do “cidadão comum”. Ao traçar uma distinção entre estratégias (as regras do jogo 
formuladas pelos que têm o poder de estabelecer regras) e táticas (os gestos, ações, invenções dos 
subjugados, que tentam lidar com as regras, mas também achar um jeitinho de driblá-las), Certeau revela 
as gambiarras que fazem com que o cotidiano se invente e reinvente. 

(Adaptado de Yurij Castelfranchi, Livros para imaginar, apreciar e fazer gambiarras. Disponível em 
https://www.nexojornal.com.br/estante/favoritos/2019/5-livros-para-imaginar-apreciar-e-fazer-gambiarras. Acessado em 10/08/2019.) 

 
a) Explique por que a gambiarra é, ao mesmo tempo, indisciplinada e criativa. 
b) Segundo Castelfranchi, como Michel de Certeau associa a ideia de gambiarra às ações políticas do 

cidadão comum? Responda com base em dois exemplos citados no texto.  
  
03. (Fuvest)  A reinvenção da vírgula 
 

No começo de 1902, Machado de Assis ficou desesperado por causa de um erro de revisão no prefácio da 
segunda edição de suas Poesias completas. Dizem que chegou a se ajoelhar aos pés do Garnier implorando 
para que o editor tirasse o livro de circulação. O aristocrático e impoluto Machado, quem diria. Mas a gralha 
era mesmo feia. O tipógrafo trocou o E por A na palavra cegara, o revisor deixou passar, e vocês imaginam 
no que deu. 
No nosso caso, o erro não foi nada de mais, nem erro foi para falar a verdade, apenas um acréscimo besta 
de pontuação, talvez dispensável, ainda que de modo algum incorreto. Vai o revisor, fiel à ortodoxia da 
gramática normativa, e espeta duas vírgulas para isolar um adjunto adverbial deslocado, coisa de pouca 
monta, diria alguém, mas suficiente para o autor sair bradando aos quatro ventos que lhe roubaram o 
ritmo da sentença. Um editor experiente traria um cafezinho bem doce, a conter o ímpeto dramático do 
autor de primeira viagem, talvez caçoando, “deixa de onda”, a lembra-lo – valha-me Deus! – que ele não é 
nenhum Bruxo do Cosme Velho*. E assim lhe cortando as asas antes do voo. 
 

* Referente a Machado de Assis. 
Disponível em https://jornal.usp.br/artigos/a_reinvencao_da_virgula/. Adaptado. 

 
a) Qual o sentido da palavra “espeta”, destacada no texto, e qual o efeito que ela produz? 
b) Explique o significado, no texto, da expressão “cortando as asas antes do voo”.  
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04. (Fuvest)  O vídeo “Por que mentiras óbvias geram ótima propaganda” destaca quatro aspectos principais 
da propaganda russa: 1) alto volume de conteúdo; 2) produção rápida, contínua e repetitiva; 3) sem 
comprometimento com a realidade; e 4) sem consistência entre o que se diz entre um discurso e outro. 
Essencialmente, isso é o firehosing (fluxo de uma mangueira de incêndio). O conceito foi concebido após 
cerca de seis anos de observação do governo de Vladimir Putin. No entanto, é impossível não notar as 
semelhanças com as táticas discursivas de políticos ocidentais. 
Para tentar inibir efeitos da tática, apenas rebater as mentiras disseminadas não é uma ação eficaz. Já 
mostrar outra narrativa, tal como contar como funciona a criação de mentiras dos propagandistas, sim, 
seria um método mais efetivo. De maneira simplificada, é o que o linguista norte-americano George Lakoff 
chama de verdade-sanduíche: primeiro exponha o que é verdade; depois aponte qual é a mentira e diga 
como ela é diferente do fato verdadeiro; depois repita a verdade e conte quais são as consequências dessa 
contradição. A ideia é tentar desmentir discursos falsos sem repeti-los. 

Le Monde Diplomatique Brasil, “Firehosing: a estratégia de disseminação de mentiras usada como propaganda política”. Disponível em 
https://diplomatique.org.br/. Adaptado. 

 
a) De que maneira o conceito de firehosing aproxima-se da imagem do fluxo de uma mangueira de 

incêndio? 
b) Explique com suas palavras a metáfora “verdade-sanduíche” usada pelo linguista George Lakoff.  

  
TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 2 QUESTÕES:  
Leia o ensaio de Eduardo Giannetti a seguir. 
 

A maçã da consciência de si. – O labrador dourado saltando com a criança na grama; o balé acrobático do 
sagui; a liberdade alada da arara-azul cortando o céu sem nuvens – quem nunca sentiu inveja dos animais que 
não sabem para que vivem nem sabem que não o sabem? Inveja dos seres que não sentem continuamente a 
falta do que não existe; que não se exaurem e gemem sobre a sua condição; que não se deitam insones e 
choram pelos seus desacertos; que não se perdem nos labirintos da culpa e do desejo; que não castigam seus 
corpos nem negam os seus desejos; que não matam os seus semelhantes movidos por miragens; que não se 
deixam enlouquecer pela mania de possuir coisas? O ônus da vida consciente de si desperta no animal humano 
a nostalgia do simples existir: o desejo intermitente de retornar a uma condição anterior à conquista da 
consciência. – A empresa, contudo, padece de uma contradição fatal. A intenção de se livrar da autoconsciência 
visando a completa imersão no fluxo espontâneo e irrefletido da vida pressupõe uma aguda consciência de si 
por parte de quem a alimenta. Ela é como o fruto tardio sonhando em retornar à semente da qual veio ao 
galho. [...] O desejo de saltar para aquém do cárcere do pensar se pode compreender – e até cultivar – em 
certa medida, mas o lado de fora não há. A consciência é irreparável; dela, como do tempo, ninguém torna 
atrás ou se desfaz. Desmorder a maçã não existe como opção. 

(Trópicos utópicos, 2016.) 
  
05. (Unesp)   

a) No ensaio, o que o autor entende por “simples existir”? 
b) Considere os seguintes trechos de poemas de Fernando Pessoa: 

 
1. De resto, nada em mim é certo e está 

De acordo comigo próprio. As horas belas 
São as dos outros ou as que não há. 
 

2. O essencial é saber ver, 
Saber ver sem estar a pensar, 
Saber ver quando se vê, 
E nem pensar quando se vê 
Nem ver quando se pensa. 
 

3. O meu misticismo é não querer saber. 
É viver e não pensar nisso. 
Não sei o que é a Natureza: canto-a. 
 

4. Venho de longe e trago no perfil, 
Em forma nevoenta e afastada, 
O perfil de outro ser que desagrada 
Ao meu atual recorte humano e vil. 

 
Em quais trechos se observa “a intenção de se livrar da autoconsciência visando a completa imersão no 
fluxo espontâneo e irrefletido da vida”? Justifique sua resposta.  

  
06. (Unesp)   

a) No contexto do ensaio, o que significa “desmorder a maçã”? 
b) Quais são os referentes dos três pronomes sublinhados no ensaio?  
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07. (Unicamp)  Alguém já escreveu que a internet é um instrumento democrático. Tomada ao pé da letra, 
essa afirmação é falsa. Eu gostaria de corrigi-la, acrescentando: a internet é um instrumento 
potencialmente democrático. Para fazer uma pesquisa navegando na web, precisamos saber como dominar 
os instrumentos do conhecimento: em outras palavras, precisamos dispor de um privilégio cultural que é 
ligado ao privilégio social. 
As escolas precisam da internet, mas a internet precisa de uma escola onde o ensino real acontece. A 
internet não apenas faz referência aos livros, mas pressupõe livros. A leitura fragmentada em palavras e 
frases isoladas do contexto integral sempre foi parte da leitura de cada um, mas o livro é o instrumento 
que nos ensina a dominar a extraordinária velocidade da internet – para ser capaz de usá-la, você precisa 
aprender a “ler devagar”. 
Não consigo imaginar que alguém possa aprender sozinho, sem modelos, a prática profundamente artificial 
da leitura lenta. Daí a internet pressupor não apenas os livros, mas também aqueles que ensinam a ler 
livros – ou seja, professores em carne e osso. 

(Adaptado de “Carlo Ginzburg: a internet é um instrumento potencialmente democrático”. Disponível em 
http://www.fronteiras.com/artigos/carlo-ginzburg-ainternet-nao-apenas-remete-aos-livros-como-tambem-pressupoe-livros-1427135419. 

Acessado em 02/09/2018.) 
 
a) De que argumentos o autor se vale para refutar a afirmação de que a internet é um instrumento 

democrático? 
b) Explique por que a internet pressupõe “professores em carne e osso” e livros.  

  
08. (Unesp)  Examine as tiras do cartunista americano Bill Watterson (1958 -  ). 

 

 
 

 
 

a) Na tira 1, como o garoto Calvin interpreta o choro da mãe? Reescreva a última fala de Calvin, 
substituindo o verbo “antropomorfiza” por outro de sentido equivalente. 

b) Na tira 2, a pergunta do tigre Haroldo poderia ser considerada uma resposta para a pergunta de 
Calvin? Justifique.  
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09. (Unicamp)  Canção é tudo aquilo que se canta com inflexão melódica (ou entoativa) e letra. Há um 
“artesanato” específico para privilegiar ora a força entoativa da palavra ora a forma musical; nem só poesia 
nem só música. Um dos equívocos dos nossos dias é justamente dizer que a canção tende a acabar porque 
vem perdendo terreno para o rap! Ora, nada é mais radical como canção do que uma fala que conserva a 
entoação crua. A fala no rap é entoada com certa regularidade rítmica, o que a torna diferente de uma fala 
usual. Apesar de convivermos hoje “com uma diversidade cancional jamais vista”, prevalece na mídia, nos 
meios cultural e musical “a opinião uniforme de que estamos mergulhados num ‘lixo’ de produção viciada e 
desinteressante”. Vivemos uma descentralização, com eventos musicais ricos e variados, “e a força do 
talento desses novos cancionistas também não diminuiu”.  
O rap serve-se da entoação quase pura, para transmitir informações verbais, normalmente intensas, sem 
perder os traços musicais da linguagem da canção. Seu formato, menos música mais fala, é ideal para se 
fazer pronunciamentos, manifestações, revelações, denúncias, etc., sem que se abandone a seara 
cancional. Podemos dizer que o trabalho musical, no rap, é para restabelecer as balizas sonoras do canto, 
mas nunca para perder a concretude da linguagem oral ou conter a crueza e o peso de seus significados 
pessoais e sociais. Atenuar a musicalização é reconhecer que as melodias cantadas comportam figuras 
entoativas (modos de dizer) que precisam ser reveladas por suas letras.  

(Adaptado de Luiz Tatit. Artigos disponíveis em http://www.luiztatit.com.br/artigos/artigo?id=29/Cancionistas- Invis%C3%ADveis.html e 
http://www.scielo.br/pdf/rieb/n59/0020-3874-rieb-59-00369.pdf. Acessados em 11/12/2017.)  

 
A partir da leitura dos textos acima,  
a) aponte dois argumentos de Luiz Tatit que defendem a ideia de que o rap é um tipo de canção.  
b) cite duas características, apresentadas nos textos, que corroboram que o rap é uma forma ideal de 

“canção de protesto”.  
  
10. (Fuvest)  Leia o texto e responda ao que se pede. 
 

Da idade 
 
Não posso aprovar a maneira por que entendemos a duração da vida. Vejo que os filósofos lhe assinam* 
um limite bem menor do que o fazemos comumente. (...) Os [homens] que falam de uma certa duração 
normal da vida, estabelecem-na pouco além. Tais ideias seriam admissíveis se existisse algum privilégio 
capaz de os colocar fora do alcance dos acidentes, tão numerosos, a que estamos todos expostos e que 
podem interromper essa duração com que nos acenam. E é pura fantasia imaginar que podemos morrer de 
esgotamento em virtude de uma extrema velhice, e assim fixar a duração da vida, pois esse gênero de 
morte é o mais raro de todos. E a isso chamamos morte natural como se fosse contrário à natureza um 
homem quebrar a cabeça numa queda, afogar-se em algum naufrágio, morrer de peste ou de pleurisia; 
como se na vida comum não esbarrássemos a todo instante com esses acidentes. Não nos iludamos com 
belas palavras; não denominemos natural o que é apenas exceção e guardemos o qualificativo para o 
comum, o geral, o universal. 
Morrer de velhice é coisa que se vê raramente, singular e extraordinária e portanto menos natural do que 
qualquer outra. É a morte que nos espera ao fim da existência, e quanto mais longe de nós menos direito 
temos de a esperar. 

Michel de Montaigne, Ensaios. Editora 34. Trad. de Sérgio Milliet. 
 
*assinar: fixar, indicar. 
 
a) No texto, o autor retifica o que corriqueiramente se entende por “morte natural”? Justifique. 
b) A que palavra ou expressão se referem, respectivamente, os pronomes destacados no trecho “Vejo 

que os filósofos lhe assinam um limite bem menor do que o fazemos comumente”?  
 
Gabarito:   
 
01.  

a) Segundo o autor, a grande quantidade de palavras originárias de idiomas bantos que circulam no país 
comprova a importância dessas culturas no contexto nacional o que, associado à necessidade da 
disseminação do conhecimento, transforma a elaboração de dicionários dessas línguas em uma tarefa 
política: “escrever dicionários, para mim, também é uma tarefa política”, “dicionários funcionam como 
um meio didático eficaz para disseminar conhecimento”. 

b) Nei Lopes critica o fato de os currículos abordarem a África a partir da escravidão, ignorando o fato de 
que foram os grandes centros europeus que espoliaram o continente e que, hoje, a realidade africana 
é fruto dessas ações. Desta forma, defende que o ensino da história da África nas escolas brasileiras 
seja baseado na ancestralidade do continente e não no tráfico atlântico e na escravidão. 

 
02.  

a) Segundo o autor, a palavra “gambiarra” é, ao mesmo tempo, indisciplinada e criativa, pois define uma 
tática das pessoas que reinventam regras estabelecidas para melhor e mais facilmente superarem as 
dificuldades que elas lhe ocasionam no seu cotidiano.  
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b) Segundo Castelfranchi, Michel de Certeau associa a ideia de gambiarra às ações políticas do cidadão 
comum quando afirma que, para escapar das regras estabelecidas pelo setor social dominante, o 
dominado usa estratégias para se adaptar, ou até mesmo esquivar-se a elas, como mencionado em 
“os gestos, ações, invenções dos subjugados”, ou “metáfora para práticas pedagógicas, ações 
políticas”.   

 

03.  
a) No contexto, a palavra “espeta” adquire valor semântico de enfia, emprestando sentido irônico à frase, 

na medida em que sugere algo desagradável e agressivo ao ato de inserir duas vírgulas no texto 
original.  

b) A expressão “cortando as asas antes do voo” refere-se à reação que o editor poderia ter tomado 
quando o autor reclamara, indevidamente, da presença de duas vírgulas para separar um adjunto 
adverbial deslocado, com o argumento de que haviam interferido no ritmo da sentença.   

 

04.  
a) O termo firehosing foi usado para caracterizar um tipo de discurso utilizado para disseminação de 

notícias falsas como estratégia de influenciar a opinião pública, nomeadamente em propaganda 
política, como aconteceu recentemente no governo russo de Vladimir Putin, o que o equipara a uma 
mangueira de incêndio que ejeta grande quantidade de água de forma ininterrupta e sob alta pressão, 
atingindo grandes profundidades.  

b) A metáfora “verdade sanduíche” foi usada para definir uma estratégia de reversão dos efeitos de 
propagação de mentiras, desmentindo discursos falsos sem repeti-los. Assim, as duas fatias 
simbolizam a verdade, e o conteúdo, a mentira e respectiva desconstrução.   

 

05.  
a) Segundo o autor, o “simples existir” remete à condição do animal humano anterior à conquista da sua 

própria consciência, condição semelhante à dos personagens Adão e Eva na narrativa bíblica nos 
capítulos iniciais do Gênesis, mencionada no começo do excerto: “A maçã da consciência de si”. 
Simbolicamente, este episódio representa o momento em que o homem abandona o seu estado 
natural de equilíbrio com a natureza, diferente do que acontece com outros animais, como o labrador o 
sagui ou a arara-azul, para, definitiva e irremediavelmente, ganhar autoconsciência e, com ela, perder 
a capacidade de um ser espontâneo e natural: “Desmorder a maçã não existe como opção”.  

b) Nos versos “O essencial é saber ver/Saber ver sem estar a pensar” e “O meu misticismo é não querer 
saber/É viver e não pensar nisso”, o eu lírico valoriza a aquisição do conhecimento através das 
sensações não intelectualizadas. Heterônimo de Fernando Pessoa, Alberto Caeiro é o poeta ligado à 
natureza que despreza o pensamento filosófico para, paradoxalmente, defender uma não-filosofia 
como a sua própria forma de entender a existência e dessa forma, livrar-se da autoconsciência para 
imergir “no fluxo espontâneo e irrefletido da vida”.   

 

06.  
a) A expressão “desmorder a maçã” remete ao episódio bíblico do Génesis, momento simbólico em que o 

ser humano morde o fruto da árvore do conhecimento e, ao contrário dos outros animais irracionais, 
adquire autoconsciência. A partir desse momento, torna-se impossível retornar ao estado anterior em 
que as sensações captadas não sofriam influência da razão e a espontaneidade dominava a existência 
de todos os seres.   

b) O pronome demonstrativo “o”, o reflexivo “se” e o oblíquo “a” remetem, anaforicamente, às 
expressões “para que vivem”, “seres” e “intenção”, respectivamente.   

 

07.  
a) Carlo Ginzburg refuta a ideia de que a internet é um instrumento democrático, já que, para usufruir 

das vantagens que ela oferece, é preciso que o usuário seja portador de privilégios culturais inerentes 
aos grupos sociais mais abastados, que podem frequentar escolas de qualidade com professores 
capacitados para ensinarem a dominar os instrumentos do conhecimento e de pesquisa, inclusive da 
própria internet. O fato de esses instrumentos não estarem à disposição da grande maioria da 
população brasileira é, assim, argumento sólido para que o autor afirme que a internet é um 
instrumento potencialmente democrático, ou seja, existe como potencialidade, não como realidade. 

b) Segundo o autor, para que o usuário possa usufruir de todos os benefícios proporcionados pela 
internet é necessário que ele domine também a leitura de livros impressos, o que não pode ser 
ensinado em ambiente virtual dominado pela velocidade e proliferação de informações. Essa 
aprendizagem de leitura, que Carlo Ginzburg designa de “ler devagar”, só pode ser feita em ambiente 
e espaço real por professores capacitados.   

 

08.  
a) Na tira 1, Calvin atribui o choro da mãe ao fato de ela estar “ferindo” a cebola, ou seja, dá ao verbo 

“cortar” outro significado, o que se depreende da sua fala no último quadrinho: “deve ser difícil 
cozinhar se você antropomorfiza as hortaliças”. Esta frase de Calvin poderia ser substituída por: deve 
ser difícil cozinhar se você humaniza as hortaliças   

b) Sim, a pergunta de Haroldo pode ser considerada uma resposta a Calvin por insinuar que a perda de 
tempo a fazer as contas é maior do que a dispensada a tomar banho.   
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09.  
a) O rap pode ser considerado uma forma de canção, pois é uma fala entoada com certa regularidade 

rítmica, o que o torna diferente da fala usual. Além disso, ainda que se sirva da entonação quase pura, 
não perde sua musicalidade.  

b) De acordo com o texto, a ênfase do rap sobre a fala torna-o propício a denúncias, manifestações 
individuais e coletivas. Ao atenuar a musicalidade sem perder a “concretude da linguagem oral”, o rap 
ressalta os significados pessoais e sociais em suas letras.   

 
10.  

a) Michel de Montaigne contraria o senso comum que associa a morte natural à que decorre do 
envelhecimento, já que, na maioria das vezes, as pessoas morrem de qualquer tipo de acidente ou 
doença que as atinge de surpresa em qualquer momento da vida. “Morrer de velhice é coisa que se vê 
raramente, singular e extraordinária e portanto menos natural do que qualquer outra”.  

b) Os pronomes “lhe“ e “o“ referem-se a “duração da vida“ e a “limite bem menor“, respectivamente.   
 


