
 

LISTA DE EXERCÍCIOS  

 

 

 

ARTE 
Q.01- A cultura grega corresponde a uma das mais ricas e complexas da 
antiguidade. Os utensílios, vasos e objetos dessa cultura exportavam para 
todo mundo antigo os valores e a estética da civilização helênica.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
As referências textuais informam que.  
 
 
A) O vaso em questão servia para guardar cereais e utensílios 

domésticos. 
B) A Ânfora em destaque era bastante utilizada para o transporte de 

água.  
C) O objeto acima apresenta o mesmo nome da criatura mitológica 

retratada em seu lado externo.  
D) A ornamentação do vaso cumpria um objetivo ornamental que 

favorecia a comercialização dos produtos.  
E) O vaso em Cratera caracterizava um dos principais produtos culturais 

da Grécia antiga.   
 
 
Q.02- A arte gótica moldou a cultura ocidental na chamada Baixa Idade 
Média. Entre os valores desse novo estilo se destacava.  
 
A) A valorização da horizontalidade e das linhas retas; 
B) O interior escuro e austero das grandes catedrais;  
C) A temática racionalista dos vitrais e iluminuras,  
D)  A utilização de “contractores externos” usados para sustentar a 

verticalidade das paredes; 
E) A valorização da cor preta e a busca por uma atmosfera sombria.   
 
 
Q.03- Observe atentamente a obra Um par de sapatos de Vincent Van 
Gogh.  

 
A imagem em questão    
A) tem o poder de transformar um objeto trivial em um objeto de arte; 
B) explora as pinceladas soltas, dando a elas um patamar meramente 

decorativo;  
C) busca pela idealização do belo baseada na limpeza visual e 

objetividade poética; 
D) corresponde a uma nova forma de comunicação pictórica que inovava 

na utilização do efeito de luz e sombra; 
E) marca a desumanização do objeto pelo olhar objetivo do artista.  
   
 
 

 
Q.04- Observe os documentos em destaque:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagem 1. Revista de Antropofagia 1ª e 2ª edição (1928-1929) 
Augusto de Campos. Imagem 2. Antropofagia de Tarsila do Amaral. 
 As imagens acima fazem referência. 
 
A) A um mesmo estilo de retratação antenado ao enquadramento 

tradicional; 
B) A um ideal civilizatório baseado da troca de saberes e experiências 

estéticas;  
C) Ao antagonismo cultural que estruturou a sociedade brasileira.  
D) A aversão ao inimigo e valorização dos ideais parnasianos de beleza; 
E) A uma busca de identidade baseada no isolacionismo tropical.  
 
 
Q.05- Os objetos e iconografias em destaque representam 
respectivamente:  

 
 
A) Uma cloaca, dutos de esgoto romano, coluna dórica e arte egípcia; 
B) Arco ogival, Cloca Máxima, coluna jônica e Arte Cantábrica; 
C) Arco pleno, Cloaca Máxima, coluna romana e arte levantina; 
D) Arco pontudo, abobadas romanas, coluna Jônica e arte indígena; 
E) Arco etrusco, Cloca Máxima, fuste nervurado e arte levantina.  
 
Respostas  
Q.01-C Q.02-D Q.03-A Q.04-B Q.05-E 

 
 
 
 
 

https://www.traca.com.br/autores/Augusto%20de%20Campos%20(org.)/
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LÍNGUA PORTUGUESA 
Q.01-Assinalar a alternativa cujo período dispensa o uso de vírgula: 
A) Nesse trabalho ficou patente a competência dos jovens frente à nova 

situação. 
B) O autor busca um meio capaz de gerar um conjunto potencialmente 

infinito de formas com suas propriedades típicas. 
C) Apreensivo ora se voltava para a janela ora examinava o documento. 
D) Suas palavras embora gentis continham um fundo de ironia. 
E) Tudo isto é muito válido mas tem seus inconvenientes. 
 
Q.02-Considere os períodos I, II e III, pontuados de duas maneiras 
diferentes. 
 
I. Pedro, o gerente do banco ligou e deixou um recado.  
   Pedro, o gerente do banco, ligou e deixou um recado. 
II. De repente perceberam que estavam brigando à toa. 
    De repente, perceberam que estavam brigando à toa. 
III. Os doces visivelmente deteriorados foram postos na lixeira. 
     Os doces, visivelmente deteriorados, foram postos na lixeira. 
 
Com a alteração da pontuação, houve mudança de sentido SOMENTE em 
A) I 
B) II 
C) I e II. 
D) I e III. 
E) II e III. 
 
Q.03-Assinale a letra correspondente à alternativa que preenche 
corretamente as lacunas da frase apresentada. 
 
Essas são responsabilidades ...... eles não podem se eximir, por isso 
afirmo...... comparecerão à reunião. 
 
A) de que - de que 
B) de que - que 
C) que - que 
D) que - de que 
E) a que - de que 
 
Q.04-  
I - Os recursos de que disponho no momento são precários. 
II - O cavalheiro cujo escritório estivemos é advogado. 
III - Os elementos que ele conta para elaborar sua tese são muito bons. 
Quanto ao emprego dos pronomes relativos e à regência verbal, assinale: 
A) se todas as afirmações estão corretas. 
B) se apenas I está correta. 
C) se apenas III está correta. 
D) se apenas II está correta. 
E) se todas estão incorretas. 
 
Q.05- Assinale a alternativa em que haja erro de regência verbal: 
A) Deu-lhe um belo presente de aniversário. 
B) Levei-o para o médico esta manhã. 
C) Gostamos deste novo filme. 
D) Fui no cinema ontem. 
E) O lenço caiu no chão. 
 
Texto para resolver as questões de 1 a 5. 
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta segunda-feira que em 
breve vai anunciar uma série de projetos de infra-estrutura em todo o 
Brasil, que, com isso, se tornará "um verdadeiro canteiro de obras". 
Segundo Lula, os investimentos serão destinados a obras em "estradas, 
ferrovias, gasodutos...portos, aeroportos, ou seja, tudo que tiver de 
infraestrutura". 
"Quando eu voltar desta viagem pela América Central, nós vamos começar 
a anunciar as obras... nós vamos fazer deste país um verdadeiro canteiro de 
obras", disse ele em seu programa semanal de rádio "Café com o 
Presidente". 
No domingo, Lula chegou ao México e depois deve iniciar uma visita pela 
América Central, passando por Honduras, Nicarágua, Panamá e Jamaica. 

Além do setor de transportes, o presidente disse que importantes 
investimentos também serão feitos na área social, algo que, segundo ele, 
não tem ocorrido porque "na cabeça de muitos políticos brasileiros não dá 
voto". 
"Para fazer saneamento básico, tem que cavar um buraco, enfiar o tubo e 
tapar o buraco. Ou seja, significa que é uma obra que você não pode 
colocar uma placa, você não pode colocar o nome de um parente", disse. 
Ainda segundo Lula, o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) vai 
respeitar critérios técnicos e não partidários. "Eu quero saber se aquela 
cidade tem as condições técnicas que permitem que este dinheiro seja 
aplicado... Ou seja, nós olhamos para a cara da população, para as 
necessidades da população e aí, se tiver o problema, recebe o dinheiro." 
Neste domingo, pesquisa Datafolha mostrou que a popularidade do 
presidente se mantém em alta e não foi afetada nem pela crise do setor 
aéreo, que se estende há 10 meses. Pela sondagem, realizada entre os dias 
1º e 2 de agosto, 48 por cento dos brasileiros consideram que o governo 
Lula continua ótimo ou bom, mesmo índice registrado em março. 
A pesquisa foi a primeira realizada após o acidente com o Airbus A320 da 
TAM, o maior da história da aviação brasileira. O desastre de julho matou 
199 pessoas na região do aeroporto de Congonhas, em São Paulo. (Reuters 
: UOL  ; 06/ 08 / 07 )Q.06- De acordo com o texto, podemos afirmar: 
A) O Presidente afirmou que o País terá uma série de obras em todas as 

áreas como saúde, educação, infra estrutura em qualquer lugar 
independente de ter condições de receber ou não essas obras; 

B) O Presidente disse que obedecerá a critérios partidários de acordo 
com o cronograma de seu partido; 

C) O presidente teve seus índices de popularidade baixos em virtude do 
acidente aéreo com o avião da TAM; 

D) Muitos investimentos serão feitos na área social, mesmo que muitos 
políticos brasileiros afirmem que isso não dá voto e por esse motivo 
não ocorrem; 

E) O acidente da TAM foi insignificante dentro da aviação brasileira. 
 
Q.07- “Pela sondagem, realizada entre os dias 1º e 2 de agosto, 48 por 
cento dos ...” Podemos trocar a palavra destacada, sem alterar o sentido, 
por: 
A) pesquisa; 
B) contrabando; 
C) leitura; 
D) crítica; 
E) camaradagem. 
 
Q.08-“tudo que tiver de infraestrutura". Com o Novo Acordo Ortográfico, 
quando o prefixo termina com uma VOGAL deferente da VOGAL que 
começa a palavra, grafa-se JUNTO. Isso se verifica também em  
A) antinflamatório. 
B) extraordinário. 
C) contraataque. 
D) antisocial. 
E) arquiinimigo. 
 
Q.09- “Para fazer saneamento básico, tem que cavar um buraco” A relação 
de sentido estabelecida pala palavra destacada é de 
A) causa. 
B) consequência. 
C) finalidade. 
D) concessão. 
E) adição. 
 
Q.10-A palavra destacada abaixo pode ser trocada, sem alterar a relação de 
sentido do texto, por: 
“Segundo Lula (disse), os investimentos serão destinados a obras em 
"estradas, ferrovias, gasodutos...portos, aeroportos, ou seja, tudo que tiver 
de infraestrutura...” 
A) porque; 
B) conforme; 
C) embora; 
D) mais do que; 
E) já que. 
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Respostas 
Q.01-B Q.02-D Q.03-B Q.04-B Q.05-D 
Q.06-D Q.07-A Q.08-B Q.09-C Q.10-B 

 
LITERATURA 
Q.01-É composto de textos que foram escritos para serem encenados em 
forma de peça de teatro. Para esse texto se tornar uma peça, ele deve 
primeiro ser transformado em um roteiro. A principal característica dos 
textos desse gênero é a presença da estrutura dialógica, além da presença 
marcante de personagens autônomos e rubrica.  
 
Ao que tudo indica o texto acima se refere ao gênero: 
 
A) Dramático. 
B) Lírico. 
C) Épico. 
D) Narrativo. 
E) Policial. 
 
Q.02- Analise com bastante cuidado os textos abaixo para se fazer o que é 
pedido: 
 
TEXTO I 
CONSTRUÇÃO  
(Chico Buarque) 
 
Amou daquela vez como se fosse a última 
Beijou sua mulher como se fosse a última 
E cada filho seu como se fosse o único 
E atravessou a rua com seu passo tímido 
Subiu a construção como se fosse máquina 
Ergueu no patamar quatro paredes sólidas 
Tijolo com tijolo num desenho mágico 
Seus olhos embotados de cimento e lágrima 
Sentou pra descansar como se fosse sábado 
Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe 
Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago 
Dançou e gargalhou como se ouvisse música 
E tropeçou no céu como se fosse um bêbado 
E flutuou no ar como se fosse um pássaro 
E se acabou no chão feito um pacote flácido1 
Agonizou no meio do passeio público 
Morreu na contramão atrapalhando o tráfego 
 
Amou daquela vez como se fosse o último 
Beijou sua mulher como se fosse a única 
E cada filho seu como se fosse o pródigo 
E atravessou a rua com seu passo bêbado 
Subiu a construção como se fosse sólido 
Ergueu no patamar quatro paredes mágicas 
Tijolo com tijolo num desenho lógico 
Seus olhos embotados de cimento e tráfego 
Sentou pra descansar como se fosse um príncipe 
Comeu feijão com arroz como se fosse o máximo 
Bebeu e soluçou como se fosse máquina 
Dançou e gargalhou como se fosse o próximo 
E tropeçou no céu como se ouvisse música 
E flutuou no ar como se fosse sábado 
E se acabou no chão feito um pacote tímido 
Agonizou no meio do passeio náufrago 
Morreu na contramão atrapalhando o público 
[...] 
 
TEXTO II 
 
A literatura amplia o nosso universo, incita-nos a imaginar outras maneiras 
de concebê-lo e organizá-lo. [...] Ela nos proporciona sensações 
insubstituíveis que fazer o mundo real se tornar mais pleno de sentido e 
mais belo. [...] A vida em si é terrivelmente desprovida de forma. Dessa 

                                                           
1 Sem firmeza, consistência ou rigidez; mole 

ausência, resulta o papel da arte: a função da literatura é criar, partindo do 
material bruto da existência real, um mundo novo que será mais 
maravilhoso, mais durável e mais verdadeiro do que o mundo visto pelos 
olhos do vulgo. Ora, criar um mundo mais verdadeiro implica que a arte 
não rompe sua relação com o mundo (TODOROV, Tzvetan. A literatura em 
perigo. Rio de Janeiro: Difel. 2009, p. 23-66). 
 
A leitura dos dois textos acima nos permite dizer que: 
 
A) A produção do texto I não apresenta vínculos com a realidade social 

uma vez que é um exemplo de produção artística. 
B) Todos os versos do texto I são finalizados com palavras 

proparoxítonas, utilização gratuita sem nenhuma contribuição para o 
sentido geral do texto. 

C) Grande parte daquilo que é proposto por Todorov (texto II) pode ser 
relacionado à canção (texto I) de Chico Buarque, produção de caráter 
poético. 

D) O texto II procura substituir a realidade social pela produção artística 
uma vez que esta é mais elevada e verdadeira do que a outra. 

E) A figura de linguagem predominante do texto I é a antítese utilizada 
em vários versos. 

 
 
 
Q.03 - Leia o texto a seguir: 
 
Minha mãe achava estudo a coisa mais fina do mundo. 
Não é. 
A coisa mais fina do mundo é o sentimento. 
Aquele dia de noite, o pai fazendo serão, 
ela falou comigo: 
“Coitado, até essa hora no serviço pesado”. 
Arrumou pão e café, deixou tacho no fogo com água quente. 
Não me falou em amor. 
Essa palavra de luxo. 
 
PRADO, A. Poesia reunida. São Paulo: Siciliano, 1991. 
 
 
Um dos procedimento consagrados pelo Modernismo foi a percepção de 
um lirismo presente nas cenas e fatos do cotidiano. No poema de Adélia 
Prado, o eu lírico resgata a poesia desses elementos a partir do(a)  
A) reflexão irônica sobre a importância atribuída aos estudos por sua 

mãe.    
B) sentimentalismo, oposto à visão pragmática que reconhecia na mãe.    
C) olhar comovido sobre seu pai, submetido ao trabalho pesado.    
D) reconhecimento do amor num gesto de aparente banalidade.    
E) enfoque nas relações afetivas abafadas pela vida conjugal.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q.04-.   Casamento 
 
Há mulheres que dizem: 
Meu marido, se quiser pescar, pesque, 
mas que limpe os peixes. 
Eu não. A qualquer hora da noite me levanto, 
ajudo a escamar, abrir, retalhar e salgar. 
É tão bom, só a gente sozinhos na cozinha, 
de vez em quando os cotovelos se esbarram, 
ele fala coisas como “este foi difícil” 
“prateou no ar dando rabanadas” 
e faz o gesto com a mão. 
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O silêncio de quando nos vimos a primeira vez 
atravessa a cozinha como um rio profundo. 
Por fim, os peixes na travessa, 
vamos dormir. 
Coisas prateadas espocam: 
somos noivo e noiva. 
 
PRADO, A. Poesia reunida. São Paulo: Siciliano, 1991. 
 
 
O poema de Adélia Prado, que segue a proposta moderna de tematização 
de fatos cotidianos, apresenta a prosaica ação de limpar peixes na qual a 
voz lírica reconhece uma  
A) expectativa do marido em relação à esposa.    
B) imposição dos afazeres conjugais.    
C) disposição para realizar tarefas masculinas.    
D) dissonância entre as vozes masculina e feminina.    
E) forma de consagração da cumplicidade no casamento.    
 
Q.05 - Avalie o texto abaixo: 
TEREZINHA 
 
O primeiro me chegou 
Como quem vem do florista: 
Trouxe um bicho de pelúcia, 
Trouxe um broche de ametista. 
Me contou suas viagens 
E as vantagens que ele tinha. 
Me mostrou o seu relógio; 
Me chamava de rainha. 
Me encontrou tão desarmada, 
Que tocou meu coração, 
Mas não me negava nada 
E, assustada, eu disse "não". 
 
O segundo me chegou 
Como quem chega do bar: 
Trouxe um litro de aguardente 
Tão amarga de tragar. 
Indagou o meu passado 
E cheirou minha comida. 
Vasculhou minha gaveta; 
Me chamava de perdida. 
Me encontrou tão desarmada, 
Que arranhou meu coração, 
Mas não me entregava nada 
E, assustada, eu disse "não". 
 
O terceiro me chegou 
Como quem chega do nada: 
Ele não me trouxe nada, 
Também nada perguntou. 
Mal sei como ele se chama, 
Mas entendo o que ele quer! 
Se deitou na minha cama 
E me chama de mulher. 
Foi chegando sorrateiro 
E antes que eu dissesse não, 
Se instalou feito um posseiro 
Dentro do meu coração. 
(Chico Buarque. Letra e música. São Paulo: Companhia das Letras, 1997). 
 
Da leitura do poema, pode-se afirmar: 
 
A) É uma narrativa envolvendo três personagens: os pretendentes de 

Terezinha. 
B) O poema efatiza a simultaneidade dos ralacionamentos de Terezinha 

com seus pretendentes num tempo passado. 
C) Cada pretendente tratava Terezinha de um modo diferente, mas 

nenhum a via simplesmente como mulher. 
D) A ação dos pretendentes, por revelar seu perfil psicológico, torna 

desnecessária a descrição física. 
E) A narradora revela-se uma mulher ingênua e recatada, à espera do 

amor que a complete. 
 
 
Q.06 - 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 afirmar que o poema  
 
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). 
 
Q.07 - Leia o poema abaixo.  
 
NO MEIO DO CAMINHO  
 
No meio do caminho tinha uma pedra  
tinha uma pedra no meio do caminho  
tinha uma pedra  
no meio do caminho tinha uma pedra.  
Nunca me esquecerei desse acontecimento  
na vida de minhas retinas tão fatigadas.  
Nunca me esquecerei que no meio do caminho  
tinha uma pedra  
tinha uma pedra no meio do caminho  
no meio do caminho tinha uma pedra.  
ANDRADE, Carlos Drummond de. Poesia completa. Rio de Janeiro:  
Nova Aguilar, 2006. p. 16.  
 
Em relação às figuras de linguagem de “No meio do caminho”, é correto 
afirmar que  
 
A) a metáfora “pedra” aponta para aspectos do romantismo brasileiro, 

por ser esta a principal imagem que simbolizava a natureza do Brasil.  
B) o enjambement, neste poema, não sinaliza para uma quebra de ritmo, 

sendo utilizado somente para indicar o desejo do eu-lírico de seguir 
em frente. 

C) por meio da repetição exaustiva, o uso das anáforas reitera a ideia de 
um impedimento que impossibilita o eu-lírico de seguir em frente.  

D) a ausência das rimas é o maior indicativo de que o poema pertence à 
terceira fase do  modernismo brasileiro, o qual prega a total liberdade 
de formas. 
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Q.08 - Leia os textos abaixo de autores diferentes e faça o que é pedido: 
 
TEXTO I 
 
TREM DE FERRO 
 
Café com pão  
Café com pão  
Café com pão 
 
Virgem Maria que foi isto maquinista? 
 
Agora sim  
Café com pão  
Agora sim  
Voa, fumaça 
 
Corre, cerca  
Ai seu foguista  
Bota fogo  
Na fornalha  
Que eu preciso  
Muita força  
Muita força  
Muita força 
 
Oô... 
 
Foge, bicho  
Foge, povo  
Passa ponte  
Passa poste  
Passa pasto  
Passa boi 
Passa boiada  
Passa galho  
De ingazeira  
Debruçada  
No riacho  
Que vontade  
De cantar! 
Oô... 
 
Quando me prendem  
No canaviá  
Cada pé de cana  
Era um oficiá 
 
Oô... 
Menina bonita 
Do vestido verde 
Me dá tua boca 
Para mata minha sede 
 
Oô... 
Vou mimbora vou mimbora 
Não gosto daqui 
Nasci no sertão 
Sou de Ouricuri 
Oô... 
 
Vou depressa 
Vou correndo 
Vou na toda 
Que só levo 
Pouca gente 
Pouca gente 
Pouca gente... 
(Manuel Bandeira) 
 
TEXTO II 
 

“O trem não corre, este vai devagar, cortando as terras do sertão. Aqui 
tudo é lírico, pobre e belo. Só a miséria dos Homens é terrível. Mas estes 
homens são tão fortes que conseguem criar beleza dentro desta miséria. 
Que não farão quando Lampião libertar toda a caatinga, implantar a justiça 
e a liberdade? Passam violeiros, improvisadores de poesia. Passam 
vaqueiros que tangem o gado, homens plantam mandioca e milho. Nas 
estações os coronéis descem para estirar as pernas. Levam grandes 
revólveres. Os violeiros cegos cantam pedindo uma esmola. Um negro de 
camisu e rosário atravessa essa a estação dizendo estranhas coisas em 
língua desconhecida. Foi escravo, hoje é um doido na estação. Todos 
temem, temem suas pragas. Porque ele sofreu muito, o chicote de feitor 
rasgou suas costas. Também o chicote da polícia, feitor dos ricos, rasgou as 
costas de Volta Seca.” (AMADO, Jorge. Capitães da Areia. 45ª. ed. Rio de 
Janeiro: Record, 1978, p. 234.) 
 
A leitura dos dois textos nos permite afirmar que: 
 
A) A função de ambos os textos acima é retratar pelo viés crítico a 

realidade brasileira. 
B) O texto I possui um alto teor sonoro, expresso por diversas 

onomatopeias, enquanto o texto II problematiza certa realidade 
histórica social. 

C) Ambos os autores apresentam traços comuns de um mesmo tempo 
literário, o Primeiro Tempo Modernista. 

D) O texto I e II tem como objetivo essencial oferecer uma beleza plástica 
(visual) expressa pelo olhar de quem está dentro do trem. 

E) Os ares descritivos dos dois textos expressam os mesmos elementos 
de cunho regionalistas – violeiros, gado, rios, coronéis, mulheres, etc. 

 
 
Q.09 - Analise o fragmento abaixo do estudioso Alfredo Bosi: 
 
No contexto da poesia brasileira, o concretismo afirmou-se como antítese à 
vertente intimista e estetizante dos anos 40 e repropôs temas, formas e, 
não raro, atitudes peculiares ao modernismo de 22, em sua fase mais 
polêmica e mais aderente às vanguardas europeias. Os poetas concretos 
entendem levar às últimas consequências certos processos estruturais que 
marcaram o futurismo (italiano e russo), o dadaísmo e, em parte, o 
surrealismo, ao menos no que este significa de exaltação do imaginário e 
do inventivo no fazer poético. São processos que visam a atingir e a 
explorar as camadas materiais do significante (o som, a letra impressa, a 
linha, a superfície da página; eventualmente, a cor, a massa) e, por isso, 
levam a rejeitar toda concepção que esgote nos temas ou na realidade 
psíquica do emissor o interesse e a valia da obra. A poesia concreta quer-se 
abertamente antiexpressionista (BOSI, 1994:476). 
 
Qual dos fragmentos abaixo da obra La vie en close, de Paulo Lesminki, 
mais se adequa aos postulados firmados acima? Marque o item correto: 
 
A) A quem me queima 
e, queimando, reina, 

valha esta teima. 
Um dia, melhor me queira. 
 
B) um bom poema 
leva anos 

cinco jogando bola, 
mais cinco estudando sânscrito, 

seis carregando pedra, 
nove namorando a vizinha, 

sete levando porrada, 
quatro andando sozinho, 
[...] 
 
C) Escrevia no espaço. 
Hoje, grafo no tempo, 

na pele, na palma, na pétala, 
luz do momento. 

Sôo na dúvida que separa 
o silêncio de quem grita 

do escândalo que cala, 
[...] 
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D) simples 
como um sim 

é simples 
mente 

a coisa 
mais simples 

que ex 
iste 

assim 
ples 

mente 
de mim 

me dispo 
des 

(aus) 
ente 
 

E) nunca cometo o mesmo erro 
duas vezes 

já cometo duas três 
quatro cinco seis 

até esse erro aprender 
que só o erro tem vez 
 
Q.10 - (adaptada) Considere o poema abaixo: 
 
Mallarmé Bashô 
 
         um salto de sapo 
jamais abolirá 
        o velho poço 
 
Sobre esse poema de Paulo Leminski, é CORRETO afirmar que: 
 
A) O humor, o trocadilho, a ênfase nos jogos fonéticos, que são alguns 

procedimentos característicos da poesia de Paulo Leminski, podem ser 
vislumbrados no título desse poema, que sugere a transformação do 
nome próprio, “Bashô”, em verbo. 

B) O autor mostra que a eficiência e o sabor da poesia moderna 
consistem no aproveitamento de técnicas e temas que surgiram do 
Simbolismo, quando passou a existir, de fato, uma poesia 
tecnicamente elaborada. 

C) O poeta recria o famoso verso do poema de Mallarmé, “Um lance de 
dados jamais abolirá o acaso”, que reflete sobre o acaso e a incerteza, 
reafirmando que o acaso e a sorte podem dar ao sapo um destino 
surpreendente. 

D) Ao inserir a imagem prosaica do sapo, Leminski ridiculariza tanto 
Mallarmé, conhecido pela poesia de experimentação e de teor 
elevado, quanto Bashô, consagrado pela forma breve e delicada do 
haicai e por imagens que captam os fenômenos da natureza. 

E) No texto acima não é possível fazermos nenhum vínculo entre 
Leminski e o Primeiro Tempo Modernista (1922-30), visto que o autor 
nega os pontos de contato com a cultura do outro.  

 
Respostas 
Q.01-A Q.02-C Q.03-D Q.04-E Q.05-D 
Q.06-C Q.07-C Q.08-B Q.09-D Q.10-A 

 
 
 
 
 
INGLÊS 
Texto 1 
 
The Record industry 
 
The record industry is undoubtedly in crisis, with labels laying off 
employees in continuation. This is because CD safes are plummeting as 
youngsters prefer to download their music from the Internet, usually free 
of charge. And yet its not all gloom and doom. Some labels are in fact 
thriving. Putumayo World Music, forexample, is growing, thanks to its 

catalogue of ethnic compilation albums, featuring work by largely unknown 
artists from around the planet. Putumayo, which takes its name from a 
valley in Colombia, was founded in New York in 1993. It began life as an 
alternative clothing company, but soon decided to concentrate on music. 
Indeed its growth appears to have coincided with that of world music as a 
genre. 
 
Q.01- A indústria fonográfica passou por várias mudanças no século XX e, 
como consequência, as empresas enfrentaram crises. Entre as causas, o 
texto da revista SpeakUpaponta: 
 
A) o baixo interesse dos jovens por alguns gêneros musicais. 
B) o acesso a músicas, geralmente sem custo, pela Internet. 
C) a compilação de álbuns com diferentes estilos musicais. 
D)a ausência de artistas populares entre as pessoas mais jovens. 
E) o aumento do número de cantores desconhecidos. 
 
 
Texto 2 
 
SunaoTsuboi thought he was one of the lucky ones. In 1945, he was 20 
years old and an engineering student in Hiroshima. Two of his brothers had 
been killed in the war. But Tsuboi got to stay home, helping design war 
planes for the government. "If you studied literature," he says today, "you 
went to war. If you studied science and engineering, the government 
postponed your draft in order to have you make weapons." Tsuboi was on 
the way to his university on Aug. 6 when the Enola Gay dropped Little Boy 
over Hiroshima. He was less than a mile from ground zero, near a place to 
this day marked by the skeleton of what had been a government office 
building in the center of town. It was 8:15 on a bright, hot, brilliantly clear 
morning, and hell had arrived on earth. 
He was lucky at that instant too. Had Tsuboi been any closer, he would 
have been incinerated, as roughly 100,000 other residents of the city were 
that day. No one within a half a mile of the blast survived; in the immediate 
vicinity, just the shells of two buildings were left standing.  
Tsuboi, his clothes burned off and his body covered with severe burns, ran 
until he collapsed near an emergency treatment center on the outskirts of 
town.  
 
Q.02- According to the text, SunaoTsuboi did not go to the war because 
 
A) the government put off his compulsory enrollment for military service. 
B) engineering students were not considered good soldiers. 
C) he had to support the family after his two other brothers had died in the 
war. 
D) he was an expert at designing war weapons. 
E) he was too old to be drafted. 
 
Q.03- According to the article, the day the bomb was dropped Tsuboi 
 
A)decided to stay home designing warplanes for the government 
B) felt happy because it was a very beautiful day. 
C) was badly injured. 
D) was lucky because he was several kilometers away from the place where 
the bomb fell. 
E) was at the university. 
 
 
 
 
 
 
 
Texto 3 
 
During World War I, a new means of eletronic communication appeared, 
barely ten years after its invention – radio. Radio permitted much more 
rapid installation of communications, at far longer ranges, than was 
possible with field telephones. Also, its invisible signals could not be 
stopped by artillery fire or wire cutters, as telephone lines could. Few 
improvements have been made in field telephones since World War I, but 
improvements in radio transmission have been continuous. 
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Q.04-What is the main idea of the paragraph?  
 
A) Radio was the newest technology during World War I.  
B) The radios and field telephones used during World War I were 

primitive.  
C) Radio has improved greatly since World War I.  
D) Like field telephones radios used during World War I were primitive.  
E) Radio was more advantageous than field telephones during World 

War I. 
 
 
Texto 4 
 
While fats have lately acquired a bad image, one should not forget how 
essential they are. Fats provide the body.s best means of storing energy 
and are far more efficient energy sources than either carbohydrates or 
proteins. They act as insulation against cold, as cushioning for the internal 
organs, and as lubricants. Without fats, there would be no way to utilize 
fat-soluble vitamins. 
Furthermore, some fats contain fatty acids that contain necessary growth 
factors and help with the digestion of other good foods. An important 
consideration of fat intake is the ratio of saturated fats to insaturated fats. 
Saturated fats, which are derived from dairy products, animal fats, and 
tropical oils, increase the amount of cholesterol in the blood. Cholesterol 
may lead to coronary heart disease by building up in the arteries of the 
heart. 
However, unsaturated fats, which are derived from vegetable oils, tend to 
lower serum cholesterol if taken in a proportion twice that of saturated 
fats. The consumption of a variety of fats is necessary, but the intake of too 
much fat may lead to a variety of health problems. Excessive intake of fats, 
like animal excesses, is to be avoided. 
 
Q.05- Baseado neste texto, que conselho mais razoável você daria a um 
amigo que não consegue parar de consumir gordura animal?  
 
A) "Não se preocupe! A ciência já descobriu que a gordura de origem 

animal, como a presente na manteiga, não é prejudicial."  
B) "Pare de comer gordura animal ou não será possível controlar seu 

nível de colesterol, o que provocará problemas cardíacos." 
C) "Você deverá eliminar totalmente as gorduras presentes em sua 

alimentação, para evitar excesso de peso e colesterol." 
D) "Para o equivalente a cada colher de gordura saturada ingerida, 

consuma duas colheres de gordura oriunda de óleos vegetais." 
 
Respostas 
Q.01-B Q.02-D Q.03C Q.04-E Q.05-D 
 
ESPANHOL 
Gracias a la vida 
 
Gracias a la vida, que me ha dado tanto  
Me dio dos luceros que cuando los abro  
Perfecto distingo lo negro del blanco  
Y en el alto cielo su fondo estrellado  
Y en las multitudes el hombre que yo amo  
 
Gracias a la vida, que me ha dado tanto  
Me ha dado el sonido del abecedario  
Con él las palabras que pienso y declaro  
Madre amigo hermano  
Y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando  
 
Gracias a la vida, que me ha dado tanto  
Me ha dado la marcha de mis pies cansados  
Con ellos anduve ciudades y charcos  
Playas y desiertos, montañas y llanos  
Y la casa tuya, tu calle y tu patio  
 
Gracias a la vida, que me ha dado tanto  
Me dio el corazón que agita su marco  
Cuando miro el fruto del cerebro humano  
Cuando miro el bueno tan lejos del malo  
Cuando miro el fondo de tus ojos claros  

 
Gracias a la vida, que me ha dado tanto  
Me ha dado la risa y me ha dado el llanto  
Así yo distingo dicha de quebranto  
Los dos materiales que forman mi canto  
Y el canto de ustedes que es el mismo canto  
Y el canto de todos que es mi propio canto  
Gracias a la vida, gracias a la vida  
Gracias a la vida, gracias a la vida  
 

VIOLETA PARRA. letras.mus.br 
  
Q.01-(Uerj 2019)  Perfecto distingo lo negro del blanco (v. 3) 
 
Así como en el verso arriba, una relación de antítesis se establece en:   
A) Y en las multitudes el hombre que yo amo (v. 5)     
B) Y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando (v. 10)     
C) Cuando miro el fruto del cerebro humano (v. 18)     
D) Me ha dado la risa y me ha dado el llanto (v. 22)    
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

Un mundo sin humanos 
 

 1Hagamos un ejercicio de imaginación apocalíptica de la mano de 
los expertos. ¿Cómo 2sería el planeta si de repente 3desapareciéramos 
todos? ¿Qué pasaría un día después? ¿Y pasados 300.000 años? Ciudades 
invadidas por la vegetación y las fieras. Atmósfera radiactiva. El viaje resulta 
inquietante. 
 Imagine por un momento que un día se despierta y descubre que 
es el único habitante de la Tierra. De la noche a la mañana, la totalidad de 
la humanidad 4se ha evaporado por arte de magia. Si vive en una ciudad, 
descubrirá que 5las calles están vacías, los automóviles detenidos, 6aunque 
los ciclos de los semáforos prosigan. Las chimeneas de algunas fábricas en 
las afueras siguen 7echando humo, pero ya no hay 8nadie en su interior. Las 
luces de emergencia nocturnas siguen vigentes en los edificios de las 
grandes compañías, hospitales, grandes almacenes y los paneles luminosos 
de los comerciales se encienden y apagan como si nada. Se siente 
alarmado, presa de una mezcla indefinible de soledad y cosas que 
funcionan solas. Enciende los interruptores de su casa. 9Aún 10hay luz. 11La 
nevera funciona, Pero la radio escupe 12un siseo, sin voces ni música, y lo 
mismo sucede con la televisión: una carta de ajuste, o simple nieve 
electrostática. 
 

https://elpais.com/diario/2007/10/14/eps/1192342559_850215.html. 
Acceso en agosto del 2008.  

 
Q.02- (Udesc 2019)  Marque la opción que puede sustituir sin alteración de 
significado a “las calles” (ref. 5).  
A) las furgonetas    
B) las casas    
C) las tiendas    
D) las vías    
E) las camionetas    
  Q.03- (Ufu 2018)  La educación superior está en permanente cambio para 
ajustarse a las demandas que la sociedad plantea como resultado del 
avance y el desarrollo. Nuestro país cambia y el perfil de nuestros 
estudiantes también, por ello, las universidades tenemos una enorme 
responsabilidad ya que, debemos lograr que los estudiantes que ahora se 
acercan a nuestras aulas reciban la formación que necesitarán cuando 
salgan de ellas. Es un reto al que nos enfrentamos cada día y en el que 
tenemos 800 años de experiencia que avalan la calidad de nuestra 
propuesta. 
 

Disponível em: <http://www.usal.es/ven-a-la-usal>. Acesso em: 15 mar. 
2018. 

No texto publicado na página institucional da Universidade de Salamanca, 
Espanha, dirigido a futuros estudantes, a expressão "las universidades 
tenemos" indica que o enunciador  
A) engendra uma voz coletiva para ganhar a adesão de seu interlocutor.    
B) insere-se em um grupo mais amplo com o qual compartilha uma 

obrigação.    
C) inclui-se no discurso para conferir-lhe formalidade.    
D) exalta a tradição das universidades espanholas.    
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Q.04-(Enem 2018)  ¿Qué es la X Solidaria? 
 
La X Solidaria es una equis que ayuda a las personas más vulnerables. 
Podrás marcarla cuando hagas la declaración de la renta. Es la casilla que se 
denomina “Fines Sociales”. Nosotros preferimos llamarla X Solidaria:  
- porque al marcarla haces que se destine un 0,7% de tus impuestos a 

programas sociales que realizan las ONG.  
- porque se benefician los colectivos más desfavorecidos, sin ningún coste 

económico para ti.  
- porque NO marcarla es tomar una actitud pasiva, y dejar que sea el Estado 

quien decida el destino de esa parte de tus impuestos.  
- porque marcándola te conviertes en contribuyente activo solidario.  
 

Disponível em: http://xsolidaria.org. Acesso em: 20 fev. 2012 (adaptado).  
 
As ações solidárias contribuem para o enfrentamento de problemas sociais. 
No texto, a ação solidária ocorre quando o contribuinte   
A) delega ao governo o destino de seus impostos.     
B) escolhe projetos que terão isenção de impostos.     
C) destina parte de seus impostos para custeio de programas sociais.     
D) determina a criação de impostos para implantação de projetos sociais.     
E) seleciona programas para beneficiar cidadãos vulneráveis 

socialmente.     
   
Q.05- (Ufu 2018)   

 
Responda em espanhol. 
A) Describa el último cuadro de la historieta.  
B) Describa el personaje principal de la historieta, presentando sus 

rasgos físicos y psicológicos.   
 
 

RESOLUÇÕES: 
Resposta a questão 1: 
 [D]  
Resposta da questão 2: 
 [D].   
Resposta da questão 3: 
 [B]  
Resposta da questão 4: 
 C]  
Resposta da questão 5: 
 A) En el último cuadro de la historieta, Enriqueta (una niña) está acostada 
en un sillón (sofá) leyendo un libro (“Cuentos de la selva”, de Horacio 
Quiroga). Ella está absorta en su fértil imaginación, lo que la lleva a formar 
parte del cuento en un escenario de selva con serpiente (culebra), pájaro 
de patas largas (ave, flamenco), grandes árboles, céspedes, flores, una rica 
y densa vegetación. 

 
B) Enriqueta es una niña pequeña, delgada, que tiene el pelo corto y liso. 
Sus ojos son pequeños. Lleva un vestido y unos zapatos. A ella le encanta 
leer, principalmente, libros de aventuras y de cuentos fantásticos, como 
también le gusta disfrutar de la compañía de su gato. Además, es una chica 
curiosa e interesada por lecturas diversificadas, presentándose con gran 
imaginación, centrada y relajada.   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


