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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

 
 

01- Pode-se considerar como uma interpretação correta do se 

pretendeu representar na pintura: 

 

A. A falta de subjetividade. 

B. Um mundo disforme. 

C. A ausência estética. 

D. A mistura monocromática de cores. 

E. A leveza da natureza. 
 

Leitores sem leitura 

No vácuo de sua elite cultural, Brasil vira uma sociedade de 

letrados sem exercício 

Por Luiz Costa Pereira Junior 

 

O Brasil é uma sociedade de letrados sem leitura. 

Segundo a Câmara Brasileira do Livro, há quase 90 milhões de 

pessoas letradas no Brasil, mas uma parcela grande desse bolo 

simplesmente não lê nada: são 14 milhões de alfabetizados sem 

leitura, todos maiores de 15 anos.   

Esse grupo não é de analfabetos funcionais, o dos que 

aprenderam a escrever ou ler o nome, só isso ou pouco mais. 

Eles representam antes 15% do total de brasileiros capaz de 

entender o que lê. São parte da elite cultural. 

1/3 do leitor da classe A admite ter total falta de prazer com o 

ato de ler. 

1 em 4 pessoas AB dizem que não leem por preguiça ou 

impaciência.  

1 em 4 pessoas com nível superior diz que não gosta de ler, 

nem pega num livro depois dos 19 anos se não for por 

obrigação (em geral, a pedido da escola ou em razão do 

emprego). 

 

Diferenças 

O mercado editorial cresceu nos últimos anos, mas o consumo 

de obras de qualidade se mistura nas estatísticas às de best-

sellers e papel pintado com prosa caça-níquel, obras religiosas 

ou de autoajuda. 

A demanda por leitura não é consistente o bastante para 

sustentar livrarias por todo o país.  

O país tem hoje 1.800 livrarias, metade no estado de São Paulo, 

cuja capital tem cerca de 200 livrarias. O Rio de Janeiro tem 

umas 150. Acre e Amapá são os que menos têm: três cada. 

É pouco. O Brasil tem 1 livraria para cada 84.500 habitantes. 

Os Estados Unidos tem 1 para 15 mil e os argentinos, 1 para 50 

mil - o que legitimou o mito de que só Buenos Aires teria mais 

livrarias que todo o Brasil (mas lá há não mais de 400). 

Conclusão: o pouco hábito de leitura da elite brasileira é que 

tem se tornado responsável pelo grosso da bobagem editorial 

consumida no país. 

02- Qual das sentenças baixo resume corretamente a ideia 

central do texto? 

 

A. Apesar do crescimento do mercado editorial brasileiro os 

leitores continuam preterindo os Best Sellers em favor 

dos clássicos. 

B. Um grande vácuo de leitores no Brasil aparece entre a 

parcela mais escolarizada do país. 

C. Apesar dos analfabetos funcionais não serem computados 

como leitores, eles entraram na estatística porque 

aprenderam a escrever o nome. 

D. O grupo de leitores possíveis no Brasil só lê por 

exigência profissional. 

E. Dos 90 milhões mais escolarizados, apenas 15% pode ser 

considerado leitor. 

 

03- Nas frases abaixo, retiradas do texto, foram feitas algumas 

alterações. Apenas uma NÃO apresenta problemas de regência 

e/ou concordância de acordo com a norma padrão. Assinale-a: 

 

A. 1/3 do leitor da classe média admitem ter total falta de 

prazer com o ato de ler. 

B. 1 em 4 pessoas AB diz que não leem por preguiça ou 

impaciência. 

C. Eles representam antes 15% do total de brasileiros 

capazes de entender o que leem. 

D. 1 em cada 4 pessoas com nível superior diz que não 

gostam de ler... 

E. É  14 milhões de alfabetizados sem leitura, todos maiores 

de 15 anos. 

 

04- Em: ―se mistura nas estatísticas às de best-sellers e papel 

pintado com prosa caça-níquel, obras religiosas ou de 

autoajuda‖, identificamos: 

 

A. O emprego do estrangeirismo ‗best- sellers‘  que não 

encontra eco na sociedade pós acordo ortográfico. 

B. Em ‗autoajuda‘, o erro de grafia foi proposital, pois 

objetivou provar que leitores inexperientes não 

reconhecem os fonemas representados por U e L. 

C. ‗Prosa‘ pode ser considerada como um arcaísmo devido à 

crescente adesão das pessoas à comunicação via internet. 

D. ‗Papel pintado‘ é um termo cunhado pelos ilustradores de 

obras literárias e é pouco conhecido por leitores 

contumazes. 

E.  ‗Caça-níquel‘ foi empregado num contexto de 

significação incomum ao seu significado imediato. 

 

05- Sobre  ―o que legitimou o mito de que só Buenos Aires 

teria mais livrarias que todo o Brasil‖, assinale a alternativa 

correta: 

 

A. Só a Argentina tem mais livrarias por mil habitantes do 

que o Brasil. 

B. O fato de a Argentina ter muitas livrarias gerou a crença 

de que sua capital teria mais leitores que o Brasil. 
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C. Mesmo o Brasil possuindo maior número de livrarias, a 

capital portenha, sozinha, tem a fama de abrigar mais 

estabelecimentos do tipo que o nosso país. 

D. A histórica rivalidade entre o nosso país e a Argentina 

deu origem a diversas anedotas, entre elas a de que o 

Brasil todo não venceria o vizinho nem em quantidade de 

livrarias. 

E. Mitos e lendas são uma constante nos lugares mais 

remotos e não seria diferente naqueles que demarcam as 

regiões fronteiriças entre o Brasil e Argentina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06- O humor da charge surge: 

 

A. Da resposta inesperada. 

B. Da ironia proposital. 

C. Do preconceito linguístico. 

D. Da reforma ortográfica. 

E. Do traço do artista. 

 

07- Em qual dos trechos NÃO haveria necessidade de emprego 

do hífen de acordo com a norma padrão da língua? 

 

A. ―Eu sou a Moça-Fantasma. 

O meu nome era Maria, 

Maria-Que-Morreu-Antes.‖( Carlos Drummond de 

Andrade) 

 

B. ―Em novembro chegaram os signos. 

O céu nebuloso não filtrava 

estrelas anunciantes 

nem os bronzes de São José junto ao Palácio 

Tiradentes 

tangiam a boa-nova.‖ ( Carlos Drummond de 

Andrade) 

 

C. ―gêmeos todos ali, te levarão  

a uma aventura só — macia, mansa —  

e hás de ser sempre um homem caminhando  

ao encontro da amada, a já bem-vinda  

mas, porque amada, segue a cada instante  

chegando — como noiva para as bodas.‖ (Thiago de 

Mello) 

 

D. ―Sofrendo, o semi-árido 

Sem poder a quem recorrer, 

Vivendo passando sede 

Pensando como sobreviver‖ (Luciêde de Jesus Silva) 

E. ―Música é Poesia 

Se a poesia não existisse 

As borboletas não sairiam do casulo 

O zero seria nulo 

As flores perderiam seus odores 

O arco-íris não teria sete cores 

E nem haveria o sol na lua 

Se a poesia não existisse‖ (Tico Santa Cruz) 

 

08- Qual dos trechos abaixo a relação entre ocorrência de crase 

e emprego, ou não, do acento grave NÃO foi respeitada? 

 

A. Mesclar o antigo com o novo é algo que sempre traz 

resultados surpreendentes, e a simplicidade do 

projeto Museum of Selfies não tira nem um pouco a sua 

graça. 

B. A ideia é da designer e profissional de marketing Olivia 

Muus, que fez o experimento em uma visita à uma 

galeria de Copenhagem e gostou do resultado. 

C. A brincadeira, que inclui um iPhone, uma mão e a 

pintura de um retrato rapidamente virou uma série, 

apelidada de Museum of Selfies. 

D. ―Eu tirei uma foto apenas por diversão, e gostei de ver 

como algo tão simples podia mudar a característica da 

imagem, dando um novo significado à expressão do rosto 

do retrato‖, explica ela. 

E. O bacana é que o projeto aceita colaborações de quem se 

dispuser a criar uma versão de selfie de museu – basta 

encaminhar a foto paramusemofselfies@gmail.com 

 

Galanteio de Putin a primeira-dama chinesa é censurado 

em Pequim 

 
  O movimento ocorreu enquanto o presidente chinês, Xi 

Jinping, estava distraído conversando com o presidente dos 

Estados Unidos, Barack Obama. Após um breve bate-papo com 

Peng, Putin levantou-se rapidamente, pegou um xale e 

envolveu-o em torno dos ombros da primeira-dama. Ela sorriu 

graciosamente, agradeceu, e sentou-se, mas um pouco mais 

tarde entregou o artigo para um assistente. 

A emissora estatal China Central Television (CCTV) flagrou o 

momento e o comentarista da TV relatou o gesto cavalheiresco 

de Putin. As principais agências de notícias chinesas 

rapidamente publicaram o vídeo, que também começou a 

circular na mídia social do país. A ocasião ainda gerou uma 

hashtag #PutindáseucasadoaPengLiyuan no Weibo, uma 

espécie de Twitter da China. No entanto, poucas horas depois 

da divulgação do filme, ele foi censurado. 

A mídia estatal chinesa controla rigidamente a reputação dos 

dirigentes superiores do governo. Inclusive, os nomes dos 

principais líderes da China são muitas vezes alguns dos termos 

mais fortemente censurados na mídia social chinesa. 

Além disso, a campanha anticorrupção arrebatadora do atual 

presidente aponta a infidelidade como um sinal e um sintoma 

de suborno. E dado os crescentes laços econômicos e militares 

da China com a Rússia, qualquer comportamento não 

apropriado, é certamente estritamente proibido no país.  

 
( O Globo 11/11/2014 9:06) 

 

http://museumofselfies.tumblr.com/
mailto:musemofselfies@gmail.com
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09- Em qual dos períodos a seguir o verbo ‗envolver‘ tem o mesmo sentido 

que na notícia? 

 

A. ―Cisco: toda conversa envolve o negócio.‖ ( Felipe 

Dreher) 

B. ―Mas, enfim, os cabelos iam acabando, por mais que eu 

os quisesse intermináveis. mas, desejei penteá-los por 

todos os séculos dos séculos, tecer duas tranças que 

pudessem envolver o infinito por um número inominável 

de vezes.‖ (Machado de Assis) 

C. ―Uma lua enorme, de prata e ouro, iluminava os jacarés, 

elefantes, cobras, onças, tudo quanto é animal de Deus ali 

reunido, envolvidos na sinfonia improvisada no meio das 

árvores. Até que o músico, sempre tocando, abriu a 

última jaula do último animal - um tigre.‖ (Millôr 

Fernandes) 

D. ― e teve a seu filho primogênito; envolveu-o em faixas e 

o deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar 

para eles na estalagem.‖ (Lucas2:7) 

E.  

 

10- A ideia expressa em ―mas um pouco mais tarde entregou o 

artigo para um assistente‖ e sua relação com as demais orações 

do período é: 

 

A. A da quebra de uma expectativa. 

B. De negação do afirmado anteriormente. 

C. De um incidente sem importância. 

D. Da explicação do que foi levantado. 

E. De uma sequência de fatos cotidianos. 

 

11- A ‗censura‘ foi aplicada: 

 

A. Por causa do recente enfoque dado às relações entre os 

dois países envolvidos no incidente diplomático em 

questão. 

B. Porque ficou evidente a distração do dirigente chinês em 

relação à esposa, o que é imperdoável na cultura daquele 

país. 

C. Devido a uma campanha nacional que não permite que 

haja citações sobre dirigentes do governo na internet. 

D. Pela repercussão baseada na visão que os chineses têm em relação a 

interações públicas entre homens e mulheres. 

E. Fundamentada na crença de que há uma estreita relação entre 

infidelidades e corrupção na China. 

 

12- Uma informação verdadeira que se pode depreender do texto é: 

 

A. Um dos sinais de envolvimento amoroso é a troca de xales. 

B. Na China, a corrupção de agentes políticos se estende até as esposas 

dos mais altos dirigentes. 

C. A emissora estatal chinesa costuma focar em situações inusitadas ao 

fazer transmissão de eventos. 

D. O Weibo é especializado em criar hashtags com conteúdo político. 

E. O governo chinês possui grande controle da internet. 

13- Em: ―que também começou a circular na mídia social do 

país‖, o pronome relativo faz referência a qual termo 

antecedente? 

 

A. Principais 

B. Agências de notícias 

C. Vídeo 

D. Circular 

E. Mídia social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14- Podemos afirmar que na charge: 

 

A. A visão estereotipada das variantes regionais produziu o efeito de 

humor. 

B. A caracterização das personagens não condiz com a objetividade dos 

balões de fala. 

C. É um exemplo de que o preconceito com o diferente é comum em 

todas as regiões. 

D. Mostra que as divisões regionais brasileiras surgiram do preconceito 

linguístico. 

E. Pode servir como base para a análise das diferenças sócio culturais 

brasileiras geradas pelo acesso restrito à educação formal. 

 

15- Em qual dos trechos a seguir houve desvio da norma padrão na grafia de 

um vocábulo? 

 

A. O suspeito só não conseguiu matar a mãe de sua filha, 

porque o dono do bar interveio e o segurou. O homem 

ficou imobilizado até a chegada da polícia. 

B. É plaxe dos parlamentares assinar presença em uma 

comissão para garantir quórum e deixar o plenário para 

participar de outras atividades. 

C. Atlético-PR e Santos empatam jogo de 

pouca pretensão em Curitiba. 

D. Com intuito de chamar atenção para sua mais recente 

linha de dispositivos móveis, a Sony resolveu 

disponibilizar três filmes gratuitos. 

E. Segundo os médicos, problemas como rinite, sinusite e 

uma simples gripe são causas possíveis de perda ou 

redução do olfato. 
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25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

―Sua utilidade é, então, fornecer aos alunos meios para 

aprender, de maneira mais reflexiva, a construção de orações, 

sua organização em períodos e, por fim, a organização de 

períodos em certo texto. Assim, ela irá servir como um meio 

prático de testar a produção e também a compreensão de um 

texto.‖ 

 
 (UCHÔA, Carlos Eduardo Falcão. Sobre o ensino da análise sintática: 

história e redirecionamento. Rio de Janeiro: Nova Fronteira) 

 

16- O trecho busca definir a utilidade do ensino: 

 

A. Da análise sintática. 

B. Da morfologia. 

C. Das classes gramaticais. 

D. Dos níveis da linguagem. 

E. Das figuras de linguagem. 

  

―A manifestação normal do respeito em outros povos tem aqui 

sua réplica, em regra geral, no desejo de estabelecer intimidade. 

E isso é tanto mais específico, quanto se sabe do apego 

frequente dos portugueses, tão próximos de nós em tantos 

aspectos, aos títulos e sinais de reverência. 

No domínio da linguística, para citar um exemplo, esse modo 

de ser parece refletir-se em nosso pendor acentuado para o 

emprego dos diminutivos. A terminação ―inho‖, aposta às 

palavras, serve para nos familiarizar mais com as pessoas ou os 

objetos e, ao mesmo tempo, para lhes dar relevo.‖  

 

(Holanda, Sérgio Buarque. Raízes do Brasil. 26ª ed. São Paulo: 

Cia. das Letras, 1995. p.146.) 

 

17- Um professor de Português levou esse texto para a sala de 

aula em que um sociólogo analisa o provo brasileiro e faz 

referência ao aspecto linguístico. Em qual das alternativas 

baixo está um trecho com o qual esse professor poderia 

exemplificar o que o texto aborda? 

 

A. ―Passarinho moleque minha flor romã‖ (Beto Guedes) 

B. ―Porque, diante de um gravatá, selva moldada em jarro 

jônico, dizer-se apenas ―drimirim‖ ou ―smormeuzinho‖ é 

justo...‖(Guimarães Rosa) 

C. ‖A doninha é um belo animal de focinho delgado, corpo 

gracioso, com o dorso marrom-claro e o peito branco. 

Mas tenha cuidado: a doninha possui dentes terríveis!‖ 

(http://www.achetudoeregiao.com.br/animais/DONINHA

.HTM) 

D. ―e depois balançava judiciosamente a cabeça no ritmo da 

voz dos alunos, enquanto eles diziam, um de cada vez, 

algo como ―Hiry toca crarenete‖. (Jonathan Franzen) 

E. ―Ei! Hoje eu mando um abraçaço 

Um amasso, um beijaço 

Meu olhar de palhaço‖ (Caetano Veloso) 

 

18- ―Se os estudantes tiverem um bom domínio das funções 

sintáticas na oração, não terão, em princípio, maiores 

dificuldades em reconhecer a função que uma oração 

subordinada exercerá em relação à principal.‖ (UCHÔA, Carlos 

Eduardo Falcão. Sobre o ensino da análise sintática: história e 

redirecionamento. Rio de Janeiro: Nova Fronteira) 

 

A partir da leitura do trecho acima, considere as assertivas 

abaixo sobre as competências esperadas do aluno: 

 

I. Em ―Não serei contrario a uma subvenção a este 

estabelecimento‖ o aluno deve identificar um 

complemento nominal em ―a uma subvenção‖. 

II. No período ―Serei favorável à que adapte qualquer 

obra‖, um aluno com um bom domínio das funções 

sintáticas da oração reconhecerá uma oração 

subordinada substantiva. 

III. Em ―A pessoa franca inspira confiança‖, ―franca‖ é 

adjunto adnominal. 

IV. No período composto ―A pessoa que é franca inspira 

confiança‖,  a oração é adjetiva e semanticamente 

exprimem uma qualidade acidental do substantivo (só 

algumas pessoas são francas). 

 

Estão corretas: 

 

A. I, II, III, IV. 

B. II, III, IV. 

C. I, III. 

D. I, II, IV. 

E. II, III. 

 

19- ―Assim, para fugir a tal aspecto, proponho aos textos 

produzidos em aula outro destino. E esse destino os alunos 

devem tomar conhecimento já no início do ano letivo: 

 

Para os textos produzidos no sexto ano: a publicação, impressa, 

de uma antologia das histórias produzidas, onde constará tanto 

o nome do aluno que contou a história como o nome do autor 

do texto. No final do ano, portanto, os alunos terão produzido 

um livrinho, e este será o objetivo final da prática de produção 

de textos esse ano;‖ 

 

 (GERALDI, João Wanderley(org). O Texto na Sala de Aula. 

São Paulo: Anglo, 2012) 

 

A partir da exposição da proposta didática para o decorrer do 

ano letivo explicitada no trecho acima, defina a qual aspecto da 

produção de textos em sala de aula o autor se refere e afirma 

que o professor de fugir? 

 

A. À ausência exagerada de temas livres. 

B. À transposição didática dos usos sociais da escrita. 

C. Aos textos expositivos. 

D. À falta de propósitos comunicativos na proposição dos 

textos. 

E. À longa duração dos projetos didáticos relativos à 

produção escrita. 

 

―Toda palavra (enunciado) concreta encontra o objeto que é 

dirigido ao falado [...], discutindo, avaliando, envolto em uma 

neblina que lhe faz sombra ou, ao contrário, na luz das palavras 

alheias já ditas sobre ele. Encontra-se enredado e penetrado por 

ideias comuns, ponto de vista, avaliações alheias, acentos. A 

palavra orientada ao seu objeto entra neste meio dialogicamente 
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agitado e tenso das palavras, valorações e acentos alheios, se 

entrelaça com suas complexas interrelações, funde-se com 

umas, repele outras, entrecruza-se com terceiras. Todo membro 

da coletividade falante enfrenta a palavra não enquanto palavra 

natural da língua, livre de aspirações e valorações alheias, 

despovoada de vozes alheias, mas palavra recebida por meio da 

voz do outro e saturada dessa voz. A palavra chega ao contexto 

do falante a partir de outro contexto, cheia de sentidos alheios; 

seu próprio pensamento a encontra já povoada. 

Todos os diversos campos da atividade humana estão ligados 

ao uso da linguagem.  

Compreende-se perfeitamente que o caráter e as formas desse 

uso sejam tão  

multiformes quanto os campos da atividade humana, o que, é 

claro, não contradiz a  

unidade nacional de uma língua. O emprego da língua efetua-se 

em forma de  

enunciados (orais e escritos) concretos e únicos, proferidos 

pelos integrantes desse  

ou daquele campo da atividade humana. (BAKHTIN, 1975, p. 

89-90). 

 

20- Sobre a leitura do trecho acima assinale a alternativa 

correta: 

 

A. Podemos afirmar que, para Bakhtin, é dispensável 

compreender a linguagem a partir da observação do uso 

que faz dela o indivíduo. 

B. A língua é um modelo abstrato do qual surge, deriva a 

língua que falamos diariamente em nossas relações 

sociais. 

C. Na verdade, a linguagem é um processo que em sua 

realização é flexível e mutável, submetendo-se aos 

paradigmas dos envolvidos na situação comunicativa. 

D. Língua e signo são sinônimos e o resultado, o 

significante, é a única forma teoricamente possível de 

interação comunicacional. 

E. O enunciado é apenas uma possibilidade linguística, pois 

depende dos falantes, que devem possuir exatamente a 

mesma capacidade linguística, para se realizar.  

 

21- Para Bakhtin: 

 

A. A linguagem ocorre quando o significado é finalmente 

consentido entre os dois falantes, tornando-o ininteligível 

para um terceiro interlocutor. 

B. Um enunciado terá sua significação definida a partir das 

situações reais a que os falantes o submetem. 

C. É um equívoco tentar analisar a linguagem do ponto de 

vista histórico e social visto que a heterogeneidade dos 

grupos culturais é infinita. 

D. A existência da linguagem só é possível quando se chega 

ao maior grau de simplicidade possível. 

E. O desejo de adequação da fala à situação a engessa e 

impossibilita a interação necessária à compreensão das 

mensagens. 

 

 

 

 

22- ―Todos os diversos campos da atividade humana estão 

ligados ao uso da linguagem.‖ 

Partindo do pensamento acima, definimos que Bakhtin 

considera: 

 

A. A língua um sistema autônomo. 

B. A língua um fruto do conhecimento gramatical. 

C. A língua um fator de isolamento. 

D. A língua um processo dicionarizado. 

E. A língua um processo mediado pelo diálogo. 

 

―O clássico exemplo da palavra ―fogo‖. Se pronunciada pelo 

comandante de um batalhão de fuzilamento para os seus 

comandados, diante de um condenado atado ao muro de 

execuções, constituirá um enunciado completamente diferente, 

do que enunciada por um fumante aflito, com um cigarro 

apagado na mão, dirigindo-se a um possível possuidor de 

fósforos ou isqueiro. Ou, um passeante noturno solitário, 

flagrando um princípio de incêndio e dirigindo-se a quem quer 

possa prestar auxílio na emergência. O que se repete é a palavra 

e esta pertence ao plano da língua. O irrepetível em cada caso é 

a situação que confere a essa mesma palavra significações tão 

distintas em cada um dos enunciados.‖ 

http://revistabrasil.org/revista/artigos/crise.htm Luis Filipe 

Ribeiro 

 

23- Assinale a alternativa correta de acordo com a perspectiva 

dialógica da linguagem: 

 

A.  A realização da fala em sociedade constitui o único 

objeto palpável de que podemos lançar mão para 

entender o fenômeno da linguagem humana. 

B. Cada enunciado é único e irrepetivel, mas no caso do 

vocábulo ‗fogo‘, comprova-se que um enunciado pode 

ser polissêmico. 

C. Todo discurso carece de um grupo pequeno e hermético 

de palavras para poder ser compreendido por todos. 

D. O esforço para compreender um enunciado formado por 

uma palavra dialógica torna-o ineficaz no que se refere à 

comunicação. 

E. O diálogo é o ápice da comunicação verbal, que tem sua 

origem na menor unidade de medida da fala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://revistabrasil.org/revista/artigos/crise.htm
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24- A surpresa da professora se deve: 

 

A. À capacidade do aluno de aderir à padronização da 

língua. 

B. Ao fato de perceber que a maneira de falar se renova 

independentemente da sua padronização. 

C. Ao fato de o aluno conseguir renovar sua fala mesmo 

sem ter tido acesso ao seu conjunto de regras. 

D. À capacidade do aluno de memorizar vocábulos 

recentemente dicionarizados. 

E. À completa incapacidade do aluno de adequar-se às 

mutações da língua falada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25- O professor de língua portuguesa reproduziu para seus 

alunos o conteúdo do site com a finalidade de exemplificar: 

 

A. O gênero literário 

B. O gênero poesia 

C. O gênero anglo-brasileiro 

D. O gênero epistolar 

E. O gênero nacional 

 

 

 

 

 

―É curioso, nesse sentido, que a maioria dos trabalhos 

sobre redação escolar ou não toquem na questão de 

interlocução ou falem na ausência de interlocutor, identificando 

aí uma das dificuldades maiores do estudante: falar para 

ninguém ou, mais exatamente, não saber a quem se 

fala. Baseando-se nessa ausência de interlocutor, Pécora 

procura explicar certos tipos de problemas 

das redações escolares, como a incompletude de orações: "em 

produtores com um leque mais ou menos restrito a 

interlocutores orais, a ausência do interlocutor na situação de 

produção de escrita pode apresentar uma nova dificuldade para 

a obtenção de coesão do texto". 

Parece-me que não é a ausência do interlocutor, 

mas exatamente a forte presença de sua imagem que representa 

a dificuldade. Tomando-se por base os exemplos: 

Nada é mais constrangedor, do que alguém que se 

encontra em recinto, onde todas atitudes são observadas, 

analisadas e comentadas por grupos de pessoas importantes. 

Nesse momento as incertezas se tornaram a aumentar, pois 

tentei assimilar a pessoa que a qual teria uma fotografia minha. 

parece evidente que as palavras sublinhadas não pertencem ao 

vocabulário cotidiano do aluno e que aparecem de forma pouco 

usual em relação ao padrão culto da escrita. 

Mesmo carecendo-se de estudos que descrevam 

detalhadamente o português oral, pode-se dizer que o estudante: 

•        dificilmente usaria essas palavras num diálogo com um 

colega ou um familiar; 

•        não domina perfeitamente o seu uso. 

Por que razão, então, teria optado por essas palavras e não 

outras, mais adequadas e que dominasse melhor, por 

exemplo: lugar, voltaram, descobrir?”  (Luiz P L Britto - Em 

Terra De Surdos Mudos) 

 

26- O autor do texto elenca principalmente como um obstáculo 

à produção textual eficaz do aluno: 

 

A. O desconhecimento por parte do aluno da coesão textual; 

B. A falta de dedicação do professor em ensinar estratégias 

dinâmicas de coerência. 

C. A ausência de funcionalidade do processo de escrita das 

redações escolares. 

D. A ignorância dos elementos primários da comunicação 

escrita. 

E. A dificuldade em inserir em seus textos períodos mais 

longa. 

 

27- Partindo da compreensão da análise do autor dos trechos 

escritos pelos alunos, assinale a alternativa correta: 

 

A. O aluno deve escrever considerando seus diálogos 

informais, a fim de dar mais naturalidade ao texto. 

B. Ao escrever, o aluno desprezou os ditames da norma 

culta, tornando seu texto incompreensível. 

C. A falta de domínio de elementos de coesão da oralidade 

dificultou a escrita. 

D. A escrita na escola tornou-se uma situação artificial. 

E. O aluno desconsiderou seu interlocutor ao escrever a 

redação. 

 

É geralmente dividido, desde a antigüidade, em três 

grupos: narrativo ou épico, lírico e dramático. Essa 

divisão partiu dos filósofos da Grécia 

antiga, Platão e Aristóteles, quando iniciaram estudos 

para o questionamento daquilo que representaria o 

literário e como essa representação seria produzida. 

Características: narrar fatos, explorar o fictício o 

imaginário. Exemplo: 

Soneto 17 

Se te comparo a um dia de verão 
És por certo mais belo e mais ameno 
O vento espalha as folhas pelo chão 
E o tempo do verão é bem pequeno. 
 
Ás vezes brilha o Sol em demasia 
Outras vezes desmaia com frieza; 
O que é belo declina num só dia, 
Na terna mutação da natureza. 
 
Mas em ti o verão será eterno, 
E a beleza que tens não perderás; 
Nem chegarás da morte ao triste inverno: 
 
Nestas linhas com o tempo crescerás. 
E enquanto nesta terra houver um ser, 
Meus versos vivos te farão viver. 

William Shakespeare 

Disponível em: 

http://oficinadetexto2.blogspot.com.br/2009/11/04.

html 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Antig%C3%BCidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Modo_narrativo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Poesia_%C3%A9pica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Poesia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dramaturgia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3sofos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A9cia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A9cia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Plat%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3teles
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28- ―Por que razão, então, teria optado por essas palavras e não 

outras, mais adequadas e que dominasse melhor, por 

exemplo: lugar, voltaram, descobrir?”   

Ao sugerir a substituição dos vocábulos, o autor pretendeu: 

 

A. Privilegiar a norma padrão da língua escrita. 

B. Amenizar a presença de elementos da oralidade (gírias). 

C. Suscitar um estudo do português oral. 

D. Incrementar o vocabulário, comprovadamente pobre de 

termos cultos, do aluno. 

E. Adequar a linguagem ao interlocutor e ao gênero textual. 

 

29- Ao escrever em uma redação a frase: ―Prefiro muito mais 

Português do que Matemática‖, o aluno empregou uma marca 

da oralidade que alterou que aspecto da norma padrão, 

comumente esperada em textos dessa natureza? 

 

A. A elipse do sujeito. 

B. A flexão do substantivo. 

C. O emprego do advérbio como intensificador. 

D. A regência do verbo.  

E. A relação tempo x modo dos verbos. 

 

 

―Produzir textos é um processo que envolve diferentes etapas: 

planejar, escrever, revisar e re-escrever. Esses comportamentos 

escritores são os conteúdos fundamentais da produção escrita. 

A revisão não consiste em corrigir apenas erros ortográficos e 

gramaticais, como se fazia antes, mas cuidar para que o texto 

cumpra sua finalidade comunicativa. ―Deve-se olhar para a 

produção dos estudantes e identificar o que provoca 

estranhamento no leitor dentro dos usos sociais que ela terá‖, 

explica Fernanda Liberali. 

(...) 

Um escritor proficiente, no entanto, não faz a revisão só no fim 

do trabalho. Durante a escrita, é comum reler o trecho já 

produzido e verificar se ele está adequado aos objetivos e às 

ideias que tinha intenção de comunicar – só então planeja- se a 

continuação. E isso é feito por todo escritor profissional. 

A revisão em processo e a final são passos fundamentais para 

conseguir de fato uma boa escrita. Nesse sentido, a maneira 

como você escreve e revisa no quadro-negro, por exemplo, 

pode colaborar para que a criança o tome como modelo e se 

familiarize com o procedimento. Sobre o assunto, Mirta 

Castedo escreve em sua tese de doutorado: ―Os bons escritores 

adultos (...) são pessoas que pensam sobre o que vão escrever, 

colocam em palavras e voltam sobre o já produzido para julgar 

sua adequação. Mas, acima de tudo, não realizam as três ações 

(planejar, escrever e revisar) de maneira sucessiva: vão e 

voltam de umas a outras, desenvolvendo um complexo 

processo de transformação de seus conhecimentos em um 

texto‖.  

 
Disponível em: http://revistaescola.abril.com.br/producao-de-

texto/revisao-alem-ortografia.shtml 

 

 

 

 

 

 

30- De acordo com o texto, a revisão da escrita: 

 

A. Deve ser norteada pelos ditames consagrados de correção 

da língua. 

B. Deve reiterar a correção de erros ortográficos e 

gramaticais. 

C. Pode ser realizada se o tema do texto for muito estranho. 

D. Deve acontecer como forma de aprimoramento e 

adequação da proposta comunicativa do texto. 

E. Só deve acontecer se o texto não tiver apelo social como 

nos textos comunicativos da propaganda e do site. 

 

31- Sobre o escritor proficiente: 

 

A. É geralmente um profissional na área da literatura. 

B. Faz uma leitura crítica do próprio material. 

C. Só continua a escrita quando tem várias ideias. 

D. Encerra seu trabalho sempre com uma revisão. 

E. Não tem a necessidade de fazer revisão ao final do texto. 

 

32- Sobre a revisão do texto: 

 

A. Deve ocorrer concomitantemente ao planejamento e à 

escrita. 

B. Deve ignorar aspectos discursivos como clareza e 

coerência. 

C. Prescinde de um comportamento escritor do aluno. 

D. Não pode ser processual nem vir agregada às demais 

etapas da escrita. 

E. Busca definir a versão final do texto por isso deve ser 

feita antes mesmo da ideia do texto surgir. 

 
 

 

http://revistaescola.abril.com.br/producao-de-texto/revisao-alem-ortografia.shtml
http://revistaescola.abril.com.br/producao-de-texto/revisao-alem-ortografia.shtml
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33- O processo de revisão e re-escrita de um texto engloba 

vários aspectos e, entre eles alguns da norma padrão da língua 

que, quando desconsiderados, prejudicam a funcionalidade do 

que foi escrito. Dentre o que foi elencado abaixo acerca dos 

grifos feitos pelo professor  no texto acima, considere as 

afirmações: 

 

I. O texto não está paragrafado. 

II. Faltaram espaços após o travessão. 

III. O verbo ‗dizer‘ foi repetido em excesso. 

 

Está(ao) correta(s): 

 

A. I. 

B. II e III. 

C. I, II e III. 

D. II. 

E. I e III. 

 

―Os seres humanos se comunicam de formas diversas, mas 

nenhuma delas é comparável à linguagem através do som 

articulado; o próprio pensamento está relacionado, de um modo 

muito especial, ao som.  

A linguagem é tão predominantemente oral, que dentre as 

milhares de línguas que existiram, apenas cerca de 106 

possuíam escrita suficientemente desenvolvida para produzir 

literatura. Das 3 mil línguas hoje faladas, somente 78, 

aproximadamente, têm, de fato, uma literatura.  

É claro que o valor da escrita não pode ser negado.  

Quem usa uma língua escrita – o inglês, por exemplo – tem à 

sua disposição um vocabulário de pelo menos um milhão e 

meio de palavras, enquanto que uma língua exclusivamente oral 

não oferecerá ao falante mais do que alguns milhares. 

Entretanto, todos os textos escritos estão direta ou 

indiretamente relacionados ao universo do som. Ler um texto, é 

transformá-lo em som, audível ou imaginativo. A oralidade 

pode existir sem a escrita, mas nunca a escrita existirá sem a 

oralidade.  

No entanto, os estudos científicos da linguagem, até 

recentemente, desconsideravam a expressão oral, tida como 

mera variante da produção escrita. Há uma explicação para isto, 

e está presente na própria relação do estudo com a escrita. Nas 

culturas orais, as pessoas aprendem, mas não ―estudam‖. O 

aprendizado se dá pela prática. Curiosamente, quando o estudo, 

no sentido de análise ampla das coisas, se torna possível pela 

descoberta e emprego da escrita, uma das primeiras coisas a 

serem estudadas é a própria linguagem e seus usos diversos.  

A fala tem fascinado as pessoas desde um passado bem 

distante. Já os gregos, séculos antes de Cristo, se ocupavam em 

reflexões sobre os princípios da retórica, que é a ―arte do 

discurso‖. (Adaptação feita por Sebastião Guimarães Costa 

Filho de texto escrito por Walter J. Ong e traduzido por Enid 

Abreu Dobranszky, para estudo na 8ªsérie do ensino 

fundamental.  

―Não se trata de ensinar a falar ou a fala dita ‗correta‘ mas sim 

as falas adequadas ao contexto de uso‖. (PCN ensino 

fundamental, Língua Portuguesa, p.8).  

 

―Nas situações mais espontâneas, lidando com interlocutores 

com quem temos intimidade, quer falando ou escrevendo sobre 

assuntos do cotidiano, usamos o estilo coloquial. Já em 

situações mais formais, falando/escrevendo sobre temas mais 

específicos e lidando com interlocutores mais distantes, do 

ponto de vista social e pessoal, usamos o estilo cuidado‖ (Jânia 

Ramos em seu livro O espaço da oralidade em sala de aula p. 

7).  

 

34- Assinale a alternativa correta quanto à análise e 

comparação dos textos lidos. 

 

A. Embora não se compare à amplitude e à abrangência da 

modalidade escrita, a oralidade deve ter um espaço 

reservado no planejamento do professor. 

B. Pode-se afirmar que, no ensino da língua portuguesa, a 

modalidade escrita fundamenta o planejamento do 

professor. 

C. As práticas da oralidade sempre foram priorizadas no 

ensino das línguas que não possuíam literatura. 

D. O processo de inclusão social dos estudantes no mundo 

globalizado prescinde das práticas da oralidade na escola. 

E. As metodologias de ensino adotadas até hoje ignoram a 

modalidade oral por ela ser reconhecidamente 

desnecessária para o aprendizado da norma padrão. 

 

35- Assinale a alternativa correta sobre a metodologia que pode 

nortear a abordagem mais eficaz da oralidade na escola: 

 

A. Incluí-la no cotidiano do ensino da língua a fim de 

desenvolver a capacidade comunicativa do aluno nas 

diversas formas de expressão oral. 

B. Refletir sobre as variações linguísticas dando ao aluno 

segurança para escolher a mais adequada e descartar as 

formas erradas de falar. 

C. Combater o preconceito linguístico levando o aluno a 

considerar as deficiências daqueles que não tiveram 

acesso à oralidade formal. 

D. Demonstrar as necessidade de se conhecer e se adequar  

aos diversos usos da língua, sem esquecer do 

embasamento na literatura e na escrita. 

E. Dirimir o preconceito em torno dos sotaques regionais 

que sempre foram alvo de discriminação em todo o 

âmbito escolar. 

 

36- Analise as citações abaixo: 

 

I. ―Não há apenas um eu e um meio que lhe é externo: a 

linguagem acontece porque há um nós.‖ (Kramer, 

2002:75).  

 

II. ―A palavra dirige-se a um interlocutor: ela é função da 

pessoa desse interlocutor: variará se se tratar de uma 

pessoa do mesmo grupo pessoal ou não, se esta for 

inferior ou superior na hierarquia social, se estiver 

ligada ao locutor por laços sociais mais ou menos 

estreitos (pai, mãe, marido, etc.)‖ (Bakhtin, [1977]; 

2004:112).  

 

III. Todo discurso é constituído por várias vozes, ou seja, 

quando alguém enuncia um discurso, não enuncia só.  

―A voz que fala se junta às vozes que já falaram ou 

que falam aquele discurso.‖ 
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As citações acima compreendem que conceitos linguísticos 

respectivamente: 

 

A. Dialogismo, polifonia e enunciação. 

B. Dialogismo, oralidade, enunciação. 

C. Leitura, escrita, oralidade. 

D. Dialogismo, enunciação e polifonia. 

E. Oralidade, escrita, leitura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37- A tecnologia é uma realidade na vida de qualquer aluno da 

atualidade. Não incorporar os textos característicos da 

comunicação virtual é impensável e a escola pode trazer esse 

material para debate em sala. Sobre os ‗memes‘, que são 

conceitos e ideias que se espalham pela internet, assinale a 

alternativa que NÃO contém uma abordagem correta do 

conceito aplicável à imagem acima: 

 

A. Uma evolução cultural de alta propagação. 

B. Informação amplamente reproduzida. 

C. Conceito ou ideia que é replicado no sistema cultural. 

D. ―Unidade de transmissão cultural através da imitação.‖ 

(Meili) 

E. ―Estrutura informacional auto - replicante análoga ao 

gene.‖ (Dawkins) 

 

38- Textos como o meme são multissemióticos e por isso: 

 

A. Sua organização multimodal permite que o leitor 

reconheça fatos cotidianos mesmo com a leitura de seu 

aspecto verbal. 

B. Manipulam informações verbais e imagéticas para 

confundir o leitor desatento. 

C. Podem ser facilmente dissociados. 

D. Originam-se da associação de textos que cooperam entre 

si na produção de sentido. 

E. Surgem da dissociação de notícias de conhecimento 

público e as evidências fotográficas comumente 

divulgadas na internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39- Ao trabalhar o texto acima com seus alunos, o professor 

percebeu que eles identificaram que o assessor fez uma 

pergunta ao homem e que deputado sentiu medo de sair do 

carro, porém a maioria não percebeu nenhuma ligação entre 

esses dois momentos. Partindo do conceito de inferência 

assinale a alternativa que pode explicar o que ocorreu: 

 

A. O texto fonte deveria ser somente a imagem, sem 

necessidade da referência verbal. 

B. Por realizarem uma leitura lacunosa a compreensão da 

unidade textual prejudicou o entendimento. 

C. A inferência só ocorre se o aluno encontrar pontos de 

convergência entre o texto e sua própria vida, já que se 

trata de uma experiência individual. 

D. É impossível o professor provocar o aluno a realizar 

inferências, pois esse fenômeno não é mapeável. 

E. Faltou acontecer um processo de leitura coletiva que se 

chama ‗linearidade‘. 

 

40- ―No caso da leitura literária, o ato de ler é influenciado por 

estratégias cognitivas, linguísticas, metalinguísticas, 

conhecimento do policódigo literário, noção de gênero literário, 

estilo de época no qual o texto está inserido, enfim, um 

conjunto de noções determinantes na interação do leitor com o 

texto” (MARTINS, Silva Ivanda. LITERATURA EM SALA DE AULA: 

DA TEORIA LITERÁRIA À PRÁTICA ESCOLAR) 

O trecho refere-se: 

 

A. À impossibilidade de se lidar com os múltiplos aspectos 

da leitura diante da escassez de tempo em sala de aula. 

B. Ao professor de português e sua falta de conhecimento 

dos aspectos literários do texto. 

C. À dificuldade de entendimento enfrentada pelo leitor 

inexperiente. 

D. À natureza multidisciplinar do texto literário. 

E. À pouca aplicabilidade dos conceitos teórico literários na 

sala de aula. 

 


