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ARTE 
Q.01- No final do Período Neolítico os seres humanos passaram a se 
agrupar de maneira mais complexa abandonando o puro nomadismo. No 
tocante aos registros rupestres essa fase representou:  

 
Arte levantino, cazadores con sombreros y faldellin, abrigo del Ciervo, barranco del Cinto de las Letras, 

Dos Aguas, Valencia, neolítico. Disponível em 
https://br.pinterest.com/pin/481111172674420079/. Acessado 12.03.2019 

A) O abandono das técnicas de reprodução negativa do próprio corpo em 
detrimento do naturalismo formal; 

B) O aparecimento de uma visão de mundo mágica e transcendente, 
tendo como temática principal a fauna e a flora;  

C) O ressurgimento das pinturas policromáticas de caráter narrativo. 
D) Uma tematização de cunho social, antenada aos ritos e afazeres do 

grupo. Forte estilização nas formas; 
E) O surgimento da linguagem escrita em substituição aos grafismos.  
 
Q.02- As obras em destaque simbolizam importantes avanços da 
esculturaria grega. Funcionam também como um referencial estético dos 
valores ocidentais.  São características marcantes dessas duas obras 
respectivamente.     

  
A) Naturalismo e formalismo; 
B) Geometrismo e rigidez arcaica; 
C) Formalismo geométrico e naturalismo;  
D) Naturalismo formal e forte geometrização; 
E) Expressividade e equilíbrio formal.  
 
Q.03- Grafite abaixo é parte da rica produção artística dos gêmeos Otávio e 
Gustavo Pandolfo.   

 
A abordagem central do grafite: 

 

A) destaca os valores da vida em família; 
B) problematiza a questão da marginalização da mão-de –obra; 
C) faz dura crítica ao tráfico de crianças e entorpecentes; 
D) ilustra as duras condições de vida dos desabrigados; 
E) estabelece um paralelo entre os imigrantes e os exilados.  
 
Q.04-Observe atentamente a intervenção artística abaixo. 

 
A obra em destaque.   
A) Buscou respeitar as propriedades naturais do suporte e modelou 

(moldou) ao invés de agregar; 
B) Apelou ao lúdico, desprendendo o animal “esculpido” de seu habitat 

natural; 
C) Explorou a ideia de conjunto, mantendo uma aparente unidade entre 

as esculturas; 
D) Respeitou o princípio da proporcionalidade e do naturalismo, 

principalmente na escultura do primeiro plano; 
E) Ignorou os princípios da Land Art. buscando referências na geometria 

objetiva do Minimalismo.  
 
Q.05- “Em Crianças de Açúcar, obra de 1996, o artista Vik Muniz retrata 
filhos de trabalhadores de plantações de cana no Caribe, mostrando o 
paradoxo da doçura do açúcar com o amargor de suas vidas.”  

 
Disponível em: http://tccvikmuniz.blogspot.com/2011/09/criancas-de-acucar.html. 

Acessado em 13.04.19. 

As Crianças de Açúcar de Vik Muniz têm como proposta plástica 
fundamental; 
A) Levantar uma reflexão sobre a exploração da mão de obra infantil. 
B) Polemizar a visão de docilidade das crianças e a vitimização da 

miséria. 
C) Enriquecer a produção artística ao propor a utilização de materiais 

alternativos. 
D) Inovar o fazer artístico ao criar mosaicos retratando pessoas. 
E) Redefinir o papel dos personagens na retratação poética.  
 
Respostas 
Q.01-D Q.02-E Q.03-D Q.04-C Q.05-C 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://br.pinterest.com/pin/481111172674420079/
http://tccvikmuniz.blogspot.com/2011/09/criancas-de-acucar.html
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Texto para resolver as questões de 1 a 3. 
 
À garrafa 
 
Contigo adquiro a astúcia 
de conter e de conter-me. 
Teu estreito gargalo 
é uma lição de angústia. 
 
Por translúcida pões 
o dentro fora e o fora dentro 
para que a forma se cumpra 
e o espaço ressoe. 
 
Até que, farta da constante 
prisão da forma, saltes 
da mão para o chão 
e te estilhaces, suicida, 
 
numa explosão 
de diamantes. 
 

PAES, J. P. Prosas seguidas de odes mínimas.  
São Paulo: Cia. das Letras, 1992. 

Q.01-A reflexão acerca do fazer poético é um dos mais marcantes atributos 
da produção literária contemporânea, que, no poema de José Paulo Paes, 
se expressa por um(a) 
 
A) reconhecimento, pelo eu lírico, de suas limitações no processo 

criativo, manifesto na expressão “Por translúcida pões”. 
B) subserviência aos princípios do rigor formal e dos cuidados com a 

precisão metafórica, como se observa em “prisão da forma”. 
C) visão progressivamente pessimista, em face da impossibilidade da 

criação poética, conforme expressa o verso “e te estilhaces. suicida” 
D) processo de contenção, amadurecimento e transformação da palavra, 

representado pelos versos “numa exploração / de diamantes”. 
E) necessidade premente de libertação da prisão representada pela 

poesia, simbolicamente comparada à “garrafa” a ser “estilhaçada”. 
 
Q.02- “Contigo adquiro a astúcia” (verso1). A palavra destacada é sinônima 
de  
A) esperteza. 
B) lerdeza. 
C) beleza. 
D) leveza. 
E) pureza. 
 
Q.03- “Contigo adquiro a astúcia” Essa oração, na Voz Passiva, assume a 
forma verbal 
A) era adquirida. 
B) é adquirida. 
C) foi adquirida. 
D) será adquirida. 
E) seria adquirida. 
 
Q.04- Assinale a alternativa que está de acordo com a norma culta. 
A) assistem-se a bons filmes em Uberaba. 
B) precisam-se de operários. 
C) troca-se pilhas. 
D) conserta-se calçados. 
E) entregavam-se bons livros ao aluno. 
 
Q.05- A bela mocinha dava-se muito valor nas conversas com as 
amiguinhas. A função do pronome SE, nessa oração, é 
A) objeto direto. 
B) sujeito. 
C) índice de indeterminação do sujeito. 
D) pronome apassivador. 
E) pronome reflexivo. 
 

Texto para resolver as questões 1 e 2. 
 
Embora particularidades na produção mediada pela tecnologia aproximem 
a escrita da oralidade, isso não significa que as pessoas estejam escrevendo 
errado. Muitos buscam, tão somente, adaptar o uso da linguagem Ao 
suporte utilizado: “O contexto é que define o registro de língua. Se existe 
um limite de espaço, naturalmente, o sujeito irá usar mais abreviaturas, 
como faria no papel”, afirma um professor do Departamento de Linguagem 
e Tecnologia do Cefet-MG. Da mesma forma, é preciso considerar a 
capacidade do destinatário de interpretar corretamente a mensagem 
emitida. No entendimento do pesquisador, a escola, às vezes, insiste em 
ensinar um registro utilizado apenas em contextos específicos, o que acaba 
por desestimular o aluno, que não vê sentido em empregar tal modelo em 
outras situações. Independentemente dos aparatos tecnológicos da 
atualidade, o emprego social da língua revela-se muito mais significativo do 
que seu uso escolar, conforme ressalta a diretora de Divulgação Científica 
da UFMG: “A dinâmica da língua oral é sempre presente. Não falamos ou 
escrevemos da mesma forma que nossos avós”. Some-se a isso o fato de os 
jovens se revelarem os principais usuários das novas tecnologias, por meio 
das quais conseguem se comunicar com facilidade. A professora ressalta, 
porém, que as pessoas precisam ter discernimento quanto às distintas 
situações, a fim de dominar outros códigos. 

SILVA JR., M. G.; FONSECA, V. Revista Minas Faz Ciência,  
n. 51, set.-nov. 2012 (adaptado). 

 
Q.06- “Da mesma forma, é preciso considerar a capacidade do destinatário 
de interpretar corretamente a mensagem emitida” “A professora ressalta, 
porém, que as pessoas precisam ter discernimento quanto às distintas 
situações, a fim de dominar outros códigos.” De acordo com o texto, o 
significado da palavra destacada é 
A) percepção. 
B) produção. 
C) vantagem. 
D) análise. 
E) coragem. 
 
Q.07- “Embora particularidades na produção mediada pela tecnologia 
aproximem a escrita da oralidade, isso não significa que as pessoas estejam 
escrevendo errado”. A relação de sentido estabelecida pela palavra 
destacada é de 
A) causa. 
B) consequência. 
C) concessão 
D) comparação. 
E) finalidade. 
 
Q.08- “conforme ressalta a diretora de Divulgação Científica da UFMG:” 
Quanto ao processo de formação de palavras, “UFMG” é 
A) hibridismo. 
B) abreviatura. 
C) onomatopeia. 
D) derivação sufixal de “UFM” 
E) sigla. 
 
Q.09- “A professora ressalta, porém, que as pessoas precisam ter 
discernimento quanto às distintas situações, a fim de dominar outros 
códigos. ”O código é o conjunto de símbolos capaz de estabelecer uma 
comunicação. É considerado como código 
A) a cor “vermelha” da sua caneta. 
B) a cor branca de uma bandeira que uma criança usa para se divertir. 
C) a cor verde de sua camisa. 
D) a cor verde em um sinal de trânsito. 
E) o apito de uma criança que se diverte com os coleguinhas. 
 
Q.10- Não falamos ou escrevemos da mesma forma que nossos avós”. A 
relação de sentido estabelecida pela palavra destacada é de 
A) causa. 
B) consequência. 
C) concessão 
D) comparação. 
E) finalidade. 
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RESPOSTAS: 
Q.01-D Q.02-A Q.03- Q.04-E Q.05-E 
Q.06-A Q.07-C Q.08-E Q.09-D Q.10-D 
 
LITERATURA 
 
Q.01-Leia os textos a seguir: 
 
Texto I 
 
No meio do caminho tinha uma pedra 
tinha uma pedra no meio do caminho 
tinha uma pedra 
no meio do caminho tinha uma pedra 
[...]  
 
ANDRADE, C. D. Reunião. Rio de Janeiro: José Olympio, 1971 (fragmento). 
 
Texto II 
 
As lavadeiras de Mossoró, cada uma tem sua pedra no rio: cada pedra é 
herança de família, passando de mãe a filha, de filha a neta, como vão 
passando as águas no tempo [...]. A lavadeira e a pedra formam um ente 
especial, que se divide e se reúne ao sabor do trabalho. Se a mulher entoa 
uma canção, percebe-se que a nova pedra a acompanha em surdina... 
[...]  
 
ANDRADE, C. D. Contos sem propósito. Rio de Janeiro: Jornal do Brasil, 
Caderno B, 17/7/1979 (fragmento). 
 
Com base na leitura dos textos, é possível estabelecer uma relação entre 
forma e conteúdo da palavra “pedra”, por meio da qual se observa  
A) o emprego, em ambos os textos, do sentido conotativo da palavra 

“pedra”.    
B) a identidade de significação, já que nos dois textos, “pedra” significa 

empecilho.    
C) a personificação de “pedra” que, em ambos os textos, adquire 

características animadas.    
D) o predomínio, no primeiro texto, do sentido denotativo de “pedra” 

como matéria mineral sólida e dura.    
E) a utilização, no segundo texto, do significado de “pedra” como 

dificuldade materializada por um objeto.    
 
Q.02- Analise o texto a seguir: 
 
Receita 
 
Tome-se um poeta não cansado, 
Uma nuvem de sonho e uma flor, 
Três gotas de tristeza, um tom dourado, 
Uma veia sangrando de pavor. 
Quando a massa já ferve e se retorce 
Deita-se a luz dum corpo de mulher, 
Duma pitada de morte se reforce, 
Que um amor de poeta assim requer. 
 
SARAMAGO, J. Os poemas possíveis. 
Alfragide: Caminho, 1997. 
 
 
Os gêneros textuais caracterizam-se por serem relativamente estáveis e 
podem reconfigurar-se em função do propósito comunicativo. Esse texto 
constitui uma mescla de gêneros, pois  
A) introduz procedimentos prescritivos na composição do poema.    
B) explicita as etapas essenciais à preparação de uma receita.    
C) explora elementos temáticos presentes em uma receita.    
D) apresenta organização estrutural típica de um poema.    
E) utiliza linguagem figurada na construção do poema.    
 
 
 
 
 

 
Q.03- Leia os versos a seguir e responda. 
 
“Catar Feijão 
Catar feijão se limita com escrever: 
joga-se os grãos na água do alguidar 
e as palavras na folha de papel; 
e depois, joga-se fora o que boiar. 
Certo, toda palavra boiará no papel, 
água congelada, por chumbo seu verbo: 
pois para catar esse feijão, soprar nele, 
e jogar fora o leve e o oco, palha eco,” 
 
Alguidar: recipiente de barro, metal ou material plástico, usado para tarefas 
domésticas 
Em Catar feijão, João Cabral de Melo Neto revela  
A) o princípio de que a poesia é fruto de inspiração poética, pois resulta 

de um trabalho emocional.    
B) influência do Dadaísmo ao escolher palavras, ao acaso, que nada 

significam para a construção da poesia.    
C) preocupação com a construção de uma poesia racional contrária ao 

sentimentalismo choroso.    
D) valorização do eu lírico, ao extravasar o estado de alma e o 

sentimento poético.    
E) valorização do pormenor mediante jogos de palavras, 

sobrecarregando a poesia de figura e de linguagem rebuscada.    
 
Q.04- Leia com atenção o texto seguinte: 
 
   Isto 
 
Dizem que finjo ou minto 
Tudo que escrevo. Não. 
Eu simplesmente sinto 
Com a imaginação. 
Não uso o coração. 
Tudo o que sonho ou passo 
O que me falha ou finda, 
É como que um terraço 
Sobre outra coisa ainda. 
Essa coisa é que é linda. 
Por isso escrevo em meio 
Do que não está ao pé, 
Livre do meu enleio, 
Sério do que não é. 
Sentir? Sinta quem lê! 
 
PESSOA, F. Poemas escolhidos. São Paulo: Globo, 1997. 
 
Fernando Pessoa é um dos poetas mais extraordinários do século XX. Sua 
obsessão pelo fazer poético não encontrou limites. Pessoa viveu mais no 
plano criativo do que no plano concreto, e criar foi a grande finalidade de 
sua vida. Poeta da “Geração Orfeu”, assumiu uma atitude irreverente. 
 
Com base no texto e na temática do poema Isto, conclui-se que o autor  
A) revela seu conflito emotivo em relação ao processo de escritura do 

texto.    
B) considera fundamental para a poesia a influência dos fatos sociais.    
C) associa o modo de composição do poema ao estado de alma do 

poeta.    
D) apresenta a concepção do Romantismo quanto à expressão da voz do 

poeta.    
E) separa os sentimentos do poeta da voz que fala no texto, ou seja, do 

eu lírico.    
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Q.05 - Analise com atenção o texto abaixo: 
 
Primeira lição 
 
Os gêneros de poesia são: lírico, satírico, didático, épico, ligeiro. 
O gênero lírico compreende o lirismo. 
Lirismo é a tradução de um sentimento subjetivo, sincero e pessoal. 
É a linguagem do coração, do amor. 
O lirismo é assim denominado porque em outros tempos os versos 
sentimentais eram declamados ao som da lira. 
O lirismo pode ser: 
a) Elegíaco, quando trata de assuntos tristes, quase sempre a morte.  
b) Bucólico, quando versa sobre assuntos campestres. 
c) Erótico, quando versa sobre o amor. 
O lirismo elegíaco compreende a elegia, a nênia, a endecha, o epitáfio e o 
epicédio. 
Elegia é uma poesia que trata de assuntos tristes. 
Nênia é uma poesia em homenagem a uma pessoa morta. 
Era declamada junto à fogueira onde o cadáver era incinerado. 
Endecha é uma poesia que revela as dores do coração. 
Epitáfio é um pequeno verso gravado em pedras tumulares. 
Epicédio é uma poesia onde o poeta relata a vida de uma pessoa morta. 
 
CESAR, A. C. Poética, São Paulo: Companhia das Letras, 2013. 
 
No poema de Ana Cristina Cesar, a relação entre as definições apresentadas 
e o processo de construção do texto indica que o(a)  
A) caráter descritivo dos versos assinala uma concepção irônica de 

lirismo.    
B) tom explicativo e contido constitui uma forma peculiar de expressão 

poética.    
C) seleção e o recorte do tema revelam uma visão pessimista da criação 

artística.    
D) enumeração de distintas manifestações líricas produz um efeito de 

impessoalidade.    
E) referência a gêneros poéticos clássicos expressa a adesão do eu lírico 

às tradições literárias.    
 
Q.06- Verifique o texto a seguir e faça o que é pedido: 
  
Quando Bauer, o de pés ligeiros, se apoderou da cobiçada esfera, logo o 
suspeitoso Naranjo lhe partiu ao encalço, mas já Brandãozinho, semelhante 
à chama, lhe cortou a avançada. A tarde de olhos radiosos se fez mais clara 
para contemplar aquele combate, enquanto os agudos gritos e 
imprecações em redor animavam os contendores. A uma investida de 
Cárdenas, o de fera catadura, o couro inquieto quase se foi depositar no 
arco de Castilho, que com torva face o repeliu. Eis que Djalma, de aladas 
plantas, rompe entre os adversários atônitos, e conduz sua presa até o 
solerte Julinho, que a transfere ao valoroso Didi, e este por sua vez a 
comunica ao belicoso Pinga. (...) 
Assim gostaria eu de ouvir a descrição do jogo entre brasileiros e 
mexicanos, e a de todos os jogos: à maneira de Homero. Mas o estilo atual 
é outro, e o sentimento dramático se orna de termos técnicos. 
 
Carlos Drummond de Andrade, Quando é dia de futebol. Rio: Record, 2002.  
Ao narrar o jogo entre brasileiros e mexicanos “à maneira de Homero”, o 
autor adota o estilo  
 
A) épico.    
B) lírico.    
C) satírico.    
D) técnico.    
E) teatral.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q.07 – Leia o texto seguinte: 
 
SONETILHO DO FALSO FERNANDO PESSOA 
 
Onde nasci, morri.  
Onde morri, existo.  
E das peles que visto  
muitas há que não vi.  
 
Sem mim como sem ti  
posso durar. Desisto  
de tudo quanto é misto  
e que odiei ou senti.  
 
Nem Fausto1 nem Mefisto2,  
à deusa que se ri  
deste nosso oaristo3,  
 
eis-me a dizer: assisto  
além, nenhum, aqui,  
mas não sou eu, nem isto. 
(ANDRADE, Carlos Drummond de, Claro enigma, Rio de Janeiro, 2010, 
Record, p. 24) 
 
A compreensão do texto de Drummond permite inferir que: 
 
A) A citação feita ao poeta português Fernando Pessoa é gratuita no 

título do texto, pois não observamos nenhum ponto de contato entre 
a obra do escritor de Itabira com o das terras lusas. 

B) Na primeira estrofe, temos a afirmação da identidade fixa do sujeito o 
que lhe confere uma profunda harmonia existencial finalizada pela 
morte. 

C) A estrofe de número dois apresenta um diálogo explicitamente direto 
com e leitor, embora não haja marcas do discurso direto. 

D) Estamos diante de um soneto petrarquiano estruturado em versos 
decassílabos e dois quartetos e dois tercetos, respectivamente. 

E) O eu lírico pode ser ao mesmo tempo ninguém ou qualquer um, isto é, 
pode ser eu, ele ou nada de tudo isso, aspecto que lhe confere 
bastante liberdade. 

 
Q.08 – Avalie cuidadosamente o texto próximo: 
 
Vozes veladas, veludosas vozes, 
volúpias dos violões, vozes veladas, 
vagam nos velhos vórtices velozes 
dos ventos, vivas, vãs, vulcanizadas. 

CRUZ E SOUSA, J. Violões que choram. In: Faróis. Disponível 
em: http://www.dominiopublico.gov.br. Acesso em: 28 jan. 2016. 

Essa estrofe, publicada em Faróis, explora a repetição sistemática dos 
mesmos fonemas produzindo um efeito de musicalidade. Considerando 
que esse efeito estaria ligado à origem da poesia lírica na antiguidade, isso 
se explicaria pelo fato de que 
A) Os poemas líricos eram feitos exclusivamente para a dança na Grécia. 
B) Na Roma antiga a poesia lírica incluía narrativas de grandes feitos 

históricos. 
C) Entre os gregos, a poesia lírica podia ter acompanhamento musical da 

lira. 
D) A música criava um distanciamento entre o poeta e a realidade lírica. 
E) A poesia épica greco-romana nunca se valia de recursos musicais. 
 
 
 

                                                           
1 Protagonista de uma popular lenda alemã de um pacto com o demônio, 
baseada no médico, mago e alquimista alemão Dr. Johannes Georg 
Faust (1480-1540). 
2 O mito de Mefisto e Fausto, perpetuado na literatura através das obras 
de Marlowe e Goethe, revela a complexa relação entre o homem e o mal 
através das complexidades do pacto maligno. A literatura de horror 
contemporânea desenvolve-se em sob a sombra da narrativa faustiana, 
reformulando o pacto maligno e redefinindo o papel de Mefisto em novas 
representações do mal que refletem as mudanças do pensamento 
contemporâneo. 
3 Conversa familiar / carinhosa. 
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Q.09 - Analise o texto próximo: 
 
Eu sou o que sou, 
Porque vivo 
 
Da minha maneira. 
Só sei que eu sinto 
Que foi sempre assim 
 
Minha vida inteira. 
 
(SEIXAS, R.; CLÁUDIO ROBERTO. No fundo do quintal da escola. O dia em 
que a Terra parou. São Paulo: WEA, 1977). 
 
Nos versos transcritos, há um abaixo que se distancia de uma das condições 
líricas mais relevantes, a subjetividade: 
 
A) Eu sou o que sou 
B) Porque vivo 
C) Da minha maneira 
D) Só sei que eu sinto 
E) Que foi sempre assim 
 
Q.10- Leia o poema a seguir.  
 
Soneto pós-moderno  
 
Cinema Novo, Bossa Nova, tudo  
é novo nesta terra! A velharia  
nos vem só do estrangeiro. O que seria   
do Chaplin sem o velho cine mudo?   
 
Temos tempos modernos! Também mudo  
meu modo de pensar a poesia.  
Concreto e verso livre contagia,   
mas algo mais à frente aguarda estudo:  
 
É o raio do soneto, que ora volta   
liberto das amarras do conceito  
e sem as igrejinhas de escolta.   
 
Depois do modernismo, vem refeito.  
Até o vocabulário já se solta:  
ao puro, e ao sujo está sujeito.  
(MATTOSO, Glauco. Panaceia: sonetos colaterais. São Paulo: Nankin 
Editorial, 2000. p. 78.  
 
Com base na leitura do texto acima, podemos dizer que:  
 
A) apresenta uma estrutura modernista, que se desvincula das regras 

fixas de composição poética.  
B) é uma homenagem ao soneto, forma poética privilegiada na lírica dos 

trovadores medievais de língua portuguesa.  
C) é um soneto metalinguístico que afirma a vitalidade dessa forma fixa, 

em pleno período contemporâneo.  
D) foge das formas fixas, apresentando uma estrutura fragmentada, 

demonstrando influência do cinema. 
E) que temos o uso de uma métrica tradicional no texto em questão 

(redondilha menor). 
 
Respostas 
Q.01-A Q.02-A Q.03-C Q.04-E Q.05-B 
Q.06-A Q.07-E Q.08-C Q.09-E Q.10- C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGLÊS 
Texto 1 
 
Quotes of the Day 
Friday, Sep. 02, 2011 
 
“There probably was a shortage of not just respect and boundaries but also 
love. But you do need, when they cross the line and break the law, to be 
very tough.” British Prime Minister DAVID CAMERON, arguing that those 
involved in the recent riots in England need “tough love” as he vows to “get 
to grips” with the country’s problem families. 
(Disponível em: www.time.com. Acesso em: 5 nov. 2011 - adaptado) 
 
A respeito dos tumultos causados na Inglaterra em agosto de 2011, as 
palavras de alerta de David Cameron têm como foco principal: 
 
A) enfatizar a discriminação contra os jovens britânicos e suas famílias. 
B) criticar as ações agressivas demonstradas nos tumultos pelos jovens 
C) estabelecer relação entre a falta de limites dos jovens e o excesso de 

amor 
D) reforçar a ideia de que os jovens precisam de amor, mas também de 

firmeza. 
E) descrever o tipo de amor que gera problemas às famílias de jovens 

britânicos. 
 
Texto 2 

 
 
Com base nas informações verbais e no contexto social da tirinha, infere-se 
que o cliente: 
 
A) está indisposto para conversar com o garçom sobre assuntos pessoais. 
B) demonstra bom humor, fazendo piada no momento de fechar a conta. 
C) constrange e intimida o garçom, a fim de não pagar a conta devida. 
D) explica ao garçom que vai aguardar outra pessoa chegar ao 

restaurante. 
E) mostra descontentamento com o serviço para não ter que pagar por 

ele. 
Texto 3 
 

 
 
Cartuns são produzidos com o intuito de satirizar comportamentos 
humanos e assim oportunizam a reflexão sobre nossos próprios 
comportamentos e atitudes. Nesse cartum, a linguagem utilizada pelos 
personagens em uma conversa em inglês evidencia a: 
 

http://www.time.com/
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A) dificuldade de reconhecer a existência de diferentes usos da 
linguagem. 

B) predominância do uso da linguagem informal sobre a língua padrão. 
C) aceitação dos regionalismos utilizados por pessoas de diferentes 

lugares. 
D) necessidade de estudo da língua inglesa por parte dos personagens. 
E) facilidade de compreensão entre falantes com sotaques distintos. 
 
 
Texto 4 
 

 
 
Aproveitando-se de seu status social e da possível influência sobre seus fãs, 
o famoso músico Jimi Hendrix associa, em seu texto, os termos love, power 
e peace para justificar sua opinião de que: 
 

A) a paz tem o poder de aumentar o amor entre os homens. 
B) a paz será alcançada quando a busca pelo poder deixar de existir. 
C) o poder deve ser compartilhado entre aqueles que se amam. 
D) o amor pelo poder é capaz de desunir cada vez mais as pessoas. 
E) o amor pelo poder deve ser menor do que o poder do amor. 

 
 
Texto 5 
 

 

Placas como a da gravura são usadas para orientar os usuários de um 
espaço urbano. Essa placa, especificamente, tem a função de avisar que 
somente: 
 
A) o proprietário autoriza a validação do estacionamento. 
B) os donos de carro entram no estacionamento do parque. 
C) os veículos autorizados podem estacionar naquela área. 
D) as despesas feitas com estacionamento são deduzidas. 
E) os rebocadores precisam de permissão para entrar no local. 
 

Respostas 
Q.01-D Q.02-B Q.03-A Q.04-E Q.05-C 
 

 
ESPANHOL 
Considere o diálogo entre Mafalda e Felipe. 

 

 
QUINO. Diez años con Mafalda. 26. ed. Buenos Aires: Ediciones de la Flor, 2010. 

 
Q.01- A expressão Yo que pode ser substituída, sem alterar seu sentido, por  
 
A) si yo fuera.  
B) cuando yo sea.  
C) yo soy.  
D) yo sería. 
 

  
NIK. La buena comunicación 

 
Q.02- Sin alterar el significado en la viñeta, es posible sustituir 
A) “Antes” por antaño. 
B) “cena” por representación. 
C) “evolucionó” por se desplazó. 
D) “cosa” por invención. 
E) “pegados” por lastimados. 
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Quino. Toda Mafalda. Buenos Aires: Ediciones de la flor, 1993. 

Q.03- Mafalda, creación del argentino Quino, es una niña divertida y muy 
inteligente. En la tirita, ella hace una crítica a la “sociedad moderna” al: 
 
A) afirmar que los seres humanos son animales. 
B) decir que la suciedad es una característica de la sociedad. 
C) demostrar no saber qué significa la expresión sociedad moderna. 
D) sugerir que la sociedad moderna se puede comparar a un zoológico. 
E) afirmar que vivimos en un zoológico. 
 

Algunos conductores de ferrocarril en Estocolmo, Suecia, comenzaron a 
usar faldas debido a una ola de calor.  
Los trabajadores aseguran que no tienen otra opción que recurrir al uso de 
faldas, que describen como "mucho más cómodas que los pantalones". 
Al menos doce conductores de trenes han decidido cambiar sus atuendos. 
Se trata de trabajadores de la línea Roslagsbanan, que circula en el norte de 
la capital sueca, y llevan vistiendo las faldas desde hace dos semanas. La 
empresa, que les prohíbe a los empleados la utilización de pantalones 
cortos,  no puede negarles el uso de faldas, porque prohibirles un atuendo 
permitido para las mujeres sería visto como un caso de discriminación. 
Hace diez años, algunos conductores de autobús optaron por la misma 
solución contra el calor. 

Q.04- Acerca del texto de arriba, se puede afirmar que el objetivo del 
mismo es informar acerca de: 
A) Una forma pacífica de protesta contra la utilización de uniformes, 

promovida por algunos conductores de autobús  y trenes de Suecia. 
B) Cierta protesta realizada por algunos operadores de trenes suecos, 

acerca de la posibilidad de utilización de una prenda de vestir. 
C) Las ganas de los conductores de ferrocarril llevaren falda, debido a las 

olas de calor. 
D) Una protesta inédita, realizada por los trabajadores del subte, a causa 

de las olas de calor, y debido a la prohibición del uso de shorts. 
 
 
Al Otro Lado del Río 

Jorge Drexler 
 
Clavo mi remo en el agua  
Llevo tu remo en el mío  
Creo que he visto una luz al otro lado 
del río 
El día le irá pudiendo poco a poco al 
frío  
Creo que he visto una luz al otro lado 
del río 
Sobre todo creo que no todo está 
perdido  
Tanta lágrima, tanta lágrima y yo, soy 
un vaso vacío 

Oigo una voz que me llama casi un suspiro  
Rema, rema, rema-a Rema, rema, rema-a 

En esta orilla del mundo lo que no es presa es baldío  
Creo que he visto una luz al otro lado del río 
Yo muy serio voy remando muy adentro sonrío 
Creo que he visto una luz al otro lado del río 
Sobre todo creo que no todo está perdido 
Tanta lágrima, tanta lágrima y yo, soy un vaso vacío 
Oigo una voz que me llama casi un suspiro 
Rema, rema, rema-a Rema, rema, rema-a 
Clavo mi remo en el agua  
Llevo tu remo en el mío 
Creo que he visto una luz al otro lado del río 
 
Q.05-  La canción AL OTRO LADO DEL RÍO, galardonó al uruguayo Jorge 
Drexler con el Oscar de mejor canción original por la película “Diarios de 
Motocicleta”. De acuerdo  con el título del texto, y del mensaje transmitido 
por la voz del poema, se puede afirmar que  la canción aborda como tema 
A) la desigualdad social 
B) la indiferencia 
C) el coraje 
D) la superación 
 
Respostas 
Q.01-A Q.02-A Q.03-C Q.04-B Q.05-D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://letras.mus.br/jorge-drexler/

