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UFU: 
 
Q.01- Considere as afirmações sobre a tirinha. 
 

 
 

I. Parte do humor presente na tirinha decorre da inversão dos papéis 
sociais, pois o pai é que deveria estar ajudando o filho com as tarefas 
escolares. 

II. A artista se utilizou da figura de linguagem antítese, pois as 
personagens são seres não humanos aos quais ela atribuiu reações 
próprias de humanos. 

III. Obedecendo às regras da língua culta, o filho deveria dizer: ... ou 
você precisa ainda que eu o ajude a fazer minha lição de casa? 

 
É correto o que se afirma em  
A) I, apenas.    
B) II, apenas.    
C) I e III, apenas.    
D) II e III, apenas.    
E) I, II e III.    
 
Q.02- Analise as frases. 
 

I. Ontem, fui até a escola para visitar velhos amigos.  
  Ontem, fui até à escola para visitar velhos amigos. 
 

II. Ontem, passei a noite na casa da minha prima. 
 Ontem, passei à noite na casa da minha prima. 
 

III. Ontem, entreguei o relatório a minha supervisora. 
 Ontem, entreguei o relatório à minha supervisora. 
 
Dentre os pares de frases apresentados, a estrutura frasal em que se 
verifica alteração de sentido da segunda frase em relação à primeira 
está contida em  
A) I, apenas.    
B) II, apenas.    
C) I e III, apenas.    
D) II e III, apenas.    
E) I, II e III.    
   
Texto para resolver as questões 3 e 4.  
 
O Outro Marido 
 
14Era conferente da Alfândega – mas isso não tem importância. Somos 
todos alguma coisa fora de nós; o eu irredutível nada tem a ver com as 
classificações profissionais. Pouco importa que nos avaliem pela casca. 
9Por dentro, sentia-se diferente, capaz de mudar sempre, enquanto a 
situação exterior e familiar não mudava. Nisso está o espinho do 
homem: ele muda, os outros não percebem. 
Sua mulher não tinha percebido. Era a mesma de há 23 anos, quando 
se casaram (quanto ao íntimo, é claro). 3Por falta de filhos, os dois 
viveram demasiado perto um do outro, sem derivativo. Tão perto que 
se desconheciam mutuamente, como um objeto desconhece outro, na 
mesma prateleira de armário. 10Santos doía-se de ser um objeto aos 
olhos de Dona Laurinha. Se ela também era um objeto aos olhos dele? 
Sim, mas com a diferença de que Dona Laurinha não procurava fugir a 
essa simplificação, nem reparava; era de fato, objeto. Ele, Santos, 
sentia-se vivo e desagradado. 

1Ao aparecerem nele as primeiras dores, Dona Laurinha penalizou-se, 
mas esse interesse não beneficiou as relações do casal. Santos parecia 
6comprazer-se em estar doente. 11Não propriamente em queixar-se, 
mas em alegar que ia mal. A doença era para ele ocupação, emprego 
suplementar. O médico da Alfândega dissera-lhe que certas formas 
reumáticas levam anos para ser dominadas, exigem adaptação e 
disciplina. Santos começou a cuidar do corpo como de uma planta 
delicada. E mostrou a Dona Laurinha a nevoenta radiografia da coluna 
vertebral com certo orgulho de estar assim tão afetado. 
– Quando você ficar bom... 
– Não vou ficar. Tenho doença para o resto da vida. 
Para Dona Laurinha, a melhor maneira de curar-se é tomar remédio e 
entregar o caso à alma de Padre Eustáquio, que vela por nós. 
2Começou a fatigar-se com a importância que o reumatismo assumira 
na vida do marido. E não se amolou muito 12quando ele anunciou que 
ia internar-se no hospital Gaffré e Guinle. 
– Você não sentirá falta de nada – assegurou-lhe Santos. – Tirei licença 
com ordenado integral. Eu mesmo virei aqui todo começo de mês 
trazer o dinheiro. Hospital não é prisão. 
– Vou visitar você todo domingo, quer? 
– É melhor não ir. Eu descanso, você descansa, cada qual no seu canto. 
Ela também achou melhor, e nunca foi lá. Pontualmente, Santos trazia-
lhe o dinheiro da despesa, ficaram até um pouco amigos nessa breve 
conversa a longos intervalos. 4Ele chegava e saía curvado, sob a garra 
do reumatismo que nem melhorava nem matava. A visita não era de 
todo desagradável, desde que a doença deixara de ser assunto. Ela 
notou como a vida de hospital pode ser distraída: os internados sabem 
de tudo cá de fora. 
– Pelo rádio – explicou Santos. 
Um dia, ela se sentiu tão nova, apesar do tempo e das separações 
fundamentais, que imaginou uma alteração: por que ele não ficava até 
o dia seguinte, só essa vez? 
– 5É tarde – respondeu Santos. E ela não entendeu se ele se referia à 
hora ou a toda a vida passada sem compreensão. É certo que 
vagamente o compreendia agora, e recebia dele mais que a mesada: 
uma hora de companhia por mês.  
Santos veio um ano, dois, cinco. Certo dia não veio. 13Dona Laurinha 
preocupou-se. Não só lhe faziam falta os cruzeiros; ele também fazia. 
Tomou o ônibus, foi ao hospital pela primeira vez, em alvoroço. Lá ele 
não era conhecido. Na Alfândega informaram-lhe que Santos falecera 
havia quinze dias, a senhora quer o endereço da viúva? 
– Sou eu a viúva – disse Dona Laurinha, espantada. 
O informante olhou-a com incredulidade. Conhecia muito bem a viúva 
do Santos, Dona Crisália, fizera bons piqueniques com o casal na Ilha do 
Governador. Santos fora seu parceiro de bilhar e de pescaria. Grande 
praça. Ele era padrinho do filho mais velho de Santos. Deixara três 
órfãos, coitado. 
E tirou da carteira uma foto, um grupo de praia. Lá estavam Santos, 
muito lépido, sorrindo, a outra mulher, os três garotos. Não havia 
dúvida: era ele mesmo, seu marido. Contudo, 7a outra 
realidade de Santos era tão destacada da sua, que o tornava outro 
homem, completamente desconhecido, irreconhecível. 
– Desculpe, foi engano. 8A pessoa a que me refiro não é esta – disse 
Dona Laurinha, despedindo- se. 
 
 (Carlos Drummond de Andrade)  
 
Q.03- “A pessoa a que me refiro não é esta” (ref.8) 
 
A alternativa que classifica corretamente a palavra sublinhada é  
A) artigo definido.    
B) numeral.    
C) conjunção.    
D) preposição.    
E) pronome.   
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Q.04- No trecho, “Por falta de filhos, os dois viveram demasiado perto, 
sem derivativo” (ref.3), o termo sublinhado pode ser classificado 
morfologicamente como  
A) substantivo.    
B) adjetivo.    
C) advérbio e modifica o advérbio “perto”.    
D) verbo.    
E) advérbio modifica o verbo “viveram”. 
 
Q.05- “É certo que vagamente o compreendia” A oração destacada 
exerce, em relação à oração principal, a função de 
A) sujeito. 
B) objeto direto. 
C) objeto indireto. 
D) predicativo do sujeito. 
 
Q.06- “A visita não era de todo desagradável, desde que a doença 
deixara de ser assunto” A relação de sentido estabelecida pela 
conjunção destacada é de 
A) causa. 
B) condição. 
C) tempo. 
D) consequência. 
 
Q.07-“3Por falta de filhos, os dois viveram demasiado perto um do 
outro, sem derivativo. Tão perto que se desconheciam mutuamente” A 
relação de sentido estabelecida pela conjunção destacada é de 
A) causa. 
B) condição. 
C) tempo. 
D) consequência 
 
Q.08- Leia os quadrinhos. 
 

 
 
O elemento-surpresa da história é explorado por meio de  
A) sequência de verbos no futuro do presente, formando uma 

gradação.    
B) ambiguidades, decorrentes do emprego de pronomes 

demonstrativos.    
C) frases cujos sujeitos não podem ser recuperados pelo contexto.    
D) elipses dos complementos verbais e emprego de termos de 

sentido vago.    
E) reiteração de palavras de sentido negativo, para reforçar a recusa 

do pedido.    
  
Q.09- Todo o barbeiro é tagarela, e principalmente quando tem pouco 
que fazer; começou portanto a puxar conversa com o freguês. Foi a sua 
salvação e fortuna. 
 O navio a que o marujo pertencia viajava para a Costa e 
ocupava-se no comércio de negros; era um dos combóis que traziam 
fornecimento para o Valongo, e estava pronto a largar. 
 — Ó mestre! disse o marujo no meio da conversa, você 
também não é sangrador? 
 — Sim, eu também sangro... 

 — Pois olhe, você estava bem bom, se quisesse ir conosco... 
para curar 1a gente a bordo; morre-se ali que é uma praga. 
 — 2Homem, eu da cirurgia não entendo 3muito... 
 — Pois já não disse que sabe também sangrar? 
 — Sim... 
 — Então já sabe até demais. 
 No dia seguinte 4saiu o nosso homem pela barra fora: a 
6fortuna tinha-lhe dado o meio, cumpria sabê-lo aproveitar; de oficial 
de barbeiro dava um salto mortal a médico de navio negreiro; restava 
unicamente saber fazer render a nova posição. Isso ficou por sua conta. 
 Por um feliz acaso logo nos primeiros dias de viagem 
adoeceram dois marinheiros; chamou-se o médico; ele fez tudo o que 
sabia... sangrou os doentes, e em pouco tempo estavam bons, 
perfeitos. Com isto ganhou imensa reputação, e começou a ser 
estimado. 
 Chegaram com feliz viagem ao seu destino; tomaram o seu 
carregamento de gente, e voltaram para o Rio. Graças à 5lanceta do 
nosso homem, nem um só negro morreu, o que muito contribuiu para 
aumentar-lhe a sólida reputação de entendedor do riscado. 
 
Manuel Antônio de Almeida, Memórias de um sargento de milícias.  
 
 
Das seguintes afirmações acerca de diferentes elementos linguísticos 
do texto, a única correta é:  
A) A expressão sublinhada em “para curar a gente a bordo” (ref. 1) 

deve ser entendida como pronome de tratamento de uso 
informal.    

B) A fórmula de tratamento (ref. 2) com que o barbeiro se dirige ao 
marujo mantém o tom cerimonioso do início do diálogo.    

C) O destaque gráfico da palavra “muito” (ref. 3) produz um efeito de 
sentido que é reforçado pelas reticências.    

D) O pronome possessivo usado nos trechos “saiu o nosso homem” 
(ref. 4) e “lanceta do nosso homem” (ref. 5) configura o chamado 
plural de modéstia.    

E) A palavra “fortuna”, tal como foi empregada (ref.6), pode ser 
substituída por “bens”, sem prejuízo para o sentido.    

 
Q.10- 6Viajam de bonde silenciosamente. Devia ser quase uma hora, 
1pois o veículo já se enchia do público especial dos domingos. 
2Eram meninas do povo envolvidas nos seus vestidos empoados com 
suas fitinhas cor-de-rosa ao cabelo e o leque indispensável; eram as 
baratas casemiras claras dos ternos, [...] eram as velhas mães, 
prematuramente envelhecidas com a maternidade frequente, 7a 
acompanhar a escadinha dos filhos, ao lado dos maiores, ainda moços, 
que fumavam os mais compactos charutos do mercado — era dessa 
gente que se enchia o bonde e se via pelas calçadas em direção aos 
jardins, aos teatros em matiné, aos arrabaldes e às praias. 
3Era enfim o povo, o povo variegado da minha terra. 4As napolitanas 
baixas com seus vestidos de roda e suas africanas, as portuguesas 
coradas e fortes, caboclas, mulatas e pretas — era tudo sim preto, às 
vezes todos exemplares em bando, às vezes separados, 8que a viagem 
de bonde me deu a ver. 
E muito me fez meditar o seu semblante alegre, a sua força prolífica, 
atestada pela cauda de filhos que arrastavam, a sua despreocupação 
nas anemias que havia, em nada significando a preocupação de seu 
verdadeiro estado — 5e tudo isso muito me obrigou a pensar sobre o 
destino daquela gente. 

BARRETO, Lima. O domingo. Contos completos de Lima Barreto. 
Organização e introdução de Lília Moritz Schwarcz. São Paulo: Companhia 

das Letras, 2010. p. 589.  
2Eram meninas do povo envolvidas nos seus vestidos empoados com 
suas fitinhas cor-de-rosa ao cabelo e o leque indispensável;” A palavra 
destacada é sinônima de 
A) empoeirados. 
B) brancos. 
C) limpíssimos. 
D) muito caros. 
E) elegantes. 
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ENEM:  
Texto para resolver as questões de 1 a 4. 
 
E se a água potável acabar? O que aconteceria se a água potável do 
mundo acabasse? 
As teorias mais pessimistas dizem que a água potável deve acabar logo, 
em 2050. Nesse ano, ninguém mais tomará banho todo dia. Chuveiro 
com água só duas vezes por semana. Se alguém exceder 55 litros de 
consumo (metade do que a ONU recomenda), seu abastecimento será 
interrompido. Nos mercados, não haveria carne, pois, se não há água 
para você, imagine para o gado. Gastam-se 43 mil litros de água para 
produzir 1 kg de carne. Mas, não é só ela que faltará. A Região Centro-
Oeste do Brasil, maior produtor de grãos da América Latina em 2012, 
não conseguiria manter a produção. Afinal, no país, a agricultura e a 
agropecuária exigem 70% do uso. Faltariam arroz, feijão, soja, milho e 
outros grãos. 
Disponível em: http://super.abril.com.br. Acesso em: 30 jul. 2012. 
 
Q.01-A língua portuguesa dispõe de vários recursos para indicar a 
atitude do falante em relação ao conteúdo de seu enunciado. No início 
do texto, o verbo “dever” contribui para expressar 
 
A) uma constatação sobre como as pessoas administram os recursos 

hídricos. 
B) a habilidade das comunidades em lidar com problemas ambientais 

contemporâneos. 
C) a capacidade humana de substituir recursos naturais renováveis. 
D) uma previsão trágica a respeito das fontes de água potável. 
E) uma situação ficcional com base na realidade ambiental brasileira. 
 
Q.02- De acordo com o texto podemos afirmar que 
A) é certo que a água potável acabará em 2050. 
B) de acordo com as teorias mais pessimistas, não se poderá mais 

tomar banho sadio. 
C) de acordo com as teorias mais pessimistas, mesmo com 

dificuldades, a Região Centro-Oeste conseguiria manter a 
produção de grãos. 

D) de acordo com as teorias mais pessimistas, faltariam arroz e 
feijão. 

E) de acordo com as teorias mais pessimistas, só faltaria carne. 
 
Q.03- “As teorias mais pessimistas dizem que a água potável deve 
acabar logo, em 2050” De acordo com esse período, podemos afirmar 
que 
A) que nele não existe artigo. 
B) que nele não existe advérbio. 
C) a palavra “potável” é um adjetivo que qualifica o substantivo 

“água” 
D) que nele não existe verbo. 
E) que nele há dois pronomes. 
 
Q.04- “As teorias mais pessimistas dizem que a água potável deve 
acabar logo, em 2050” De acordo com o texto, a palavra destacada 
(potável) é sinônima de 
a) imprópria para beber. 
b) própria para beber. 
c) inadequada para beber. 
d) inaceitável para beber. 
e) contaminada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Censura moralista 
 
Há tempos que a leitura está em pauta. E, diz-se, em crise. Comenta-se 
esta crise, por exemplo, apontando a precariedade das práticas de 
leitura, lamentando a falta de familiaridade dos jovens com livros, 
reclamando da falta de bibliotecas em tantos municípios, do preço dos 
livros em livrarias, num nunca acabar de problemas e de carências. 
Mas, de um tempo para cá, pesquisas acadêmicas vêm dizendo que 
talvez não seja exatamente assim, que brasileiros leem, sim, só que 
leem livros que as pesquisas tradicionais não levam em conta. E, 
também de um tempo para cá, políticas educacionais têm tomado a 
peito investir em livros e em leitura. 
LAJOLO, M. Disponível em: www.estadao.com.br. Acesso em: 2 dez. 
2013 (fragmento). 
 
Q.05- Os falantes, nos textos que produzem, sejam orais ou escritos, 
posicionam-se frente a assuntos que geram consenso ou despertam 
polêmica. No texto, a autora 
 
A) ressalta a importância de os professores incentivarem os jovens às 

práticas de leitura. 
B) critica pesquisas tradicionais que atribuem a falta de leitura à 

precariedade de bibliotecas. 
C) rebate a ideia de que as políticas educacionais são eficazes no 

combate à crise de leitura. 
D) questiona a existência de uma crise de leitura com base nos dados 

de pesquisas acadêmicas. 
E) atribui a crise da leitura à falta de incentivos e ao desinteresse dos 

jovens por livros de qualidade. 
 
 
RESPOSTAS UFU  
Q.01-C Q.02-B Q.03-D Q.04-C Q.05-A 
Q.06-C (DESDE QUE pode ser tempo ou condição (não verbo no 
subsjuntivo) 
Q.07-D (o advérbio de intensidade é o exagero da causa para 
caracterizar a consequência). 
Q.08-D Q.09-C Q.10-A 
 
RESPOSTAS ENEM 
Q.01-D Q.02-D Q.03-C Q.04-B Q.05-D 
 
 

 


