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4º TESTE 

Semanal  

On-line   

— A metade do Rio de Janeiro, sim senhor! 
O furor extinguira-se nele. Se fosse um úni-

co, se fosse apenas o Assunção, mas eram tan-
tos! Afinal, não poderia sair, pela cidade, caçan-
do os amantes. Ela explicou ainda que, todos os 
dias, quase com hora marcada, precisava esca-
par de casa, embarcar no primeiro lotação. O 
marido a olhava, pasmo de a ver linda, intacta, 
imaculada. Como e possível que certos senti-
mentos e atos não exalem mau cheiro? Solange 
agarrou-se a ele, balbuciava: “Não sou culpada! 
Não tenho culpa!”. E, de fato, havia, no mais ín-
timo de sua alma, uma inocência infinita. Dir-se-
ia que era outra que se entregava e não ela 
mesma. Súbito, o marido passa-lhe a mão pelos 
quadris: — “Sem calça! Deu agora para andar 
sem calça, sua égua!”. Empurrou-a com um pa-
lavrão; passou pela mulher a caminho do quar-
to; parou, na porta, para dizer: 

— Morri para o mundo. 
Rodrigues, Nelson. A dama do lotação e outros contos e crôni-

cas; Companhia das Letras, São Paulo. 

 
1. No fragmento, o narrador adota um ponto 

de vista que não acompanha a perspectiva 
do Marido. O que singulariza esse proce-
dimento narrativo é o registro do(a)  

a) indignação face à suspeita do adultério da 
esposa.    

b) tristeza compartilhada pela perda da mulher 
amada.    

c) espanto diante do relato que acabara de ouvir.    
d) prazer da personagem em relação ao so-

frimento alheio. 
e) crédito dado a comoção na defesa da esposa.    
 
     O Jornal do Commércio deu um brado esta 
semana contra as casas que vendem drogas 
para curar a gente, acusando-as de as vender 
para outros fins menos humanos. Citou os en-
venenamentos que tem havido na cidade, mas 
esqueceu de dizer, ou não acentuou bem, que 
são produzidos por engano das pessoas que 
manipulam os remédios. Um pouco mais de 
cuidado, um pouco menos de distração ou de 
ignorância, evitarão males futuros. Mas todo 
ofício tem uma aprendizagem, e não há benefí-
cio humano que não custe mais ou menos du-
ras agonias. Cães, coelhos e outros animais 

são vítimas de estudos que lhes não aprovei-
tam, e sim aos homens; por que não serão al-
guns destes, vítimas do que há de aproveitar 
aos contemporâneos e vindouros? Há um ar-
gumento que desfaz em parte todos esses 
ataques às boticas; é que o homem é em si 
mesmo um laboratório. Que fundamento jurí-
dico haverá para impedir que eu manipule e 
venda duas drogas perigosas? Se elas mata-
rem, o prejudicado que exija de mim a indeni-
zação que entender; se não matarem, nem cu-
rarem, é um acidente e um bom acidente, por-
que a vida fica. 
ASSIS, M. Obra completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1967 (fragmento). 

 

2. No gênero crónica, Machado de Assis legou 
inestimável contribuição para o conhecimen-
to do contexto social de seu tempo e seus 
hábitos culturais. O fragmento destacado 
comprova que o escritor avalia o(a) 

a) manipulação inconsequente dos remédios 
pela população. 

b) uso de animais em testes com remédios 
desconhecidos. 

c) fato de as drogas manipuladas não terem 
eficácia garantida. 

d) hábito coletivo de experimentar drogas 
com objetivos terapêuticos. 

e) ausência de normas jurídicas para regu-
lamentar a venda nas boticas. 

 

E penso 
a face fraca do poema/ a metade na 
página 
partida 
Mas calo a face dura 
flor apagada no sonho 
Eu penso 
A dor visível do poema/ a luz prévia 
Dividida 
Mas calo a superfície negra 
pânico iminente do nada. 

 

3. O poema pertence a poeta carioca Ana 
Cristina Cesar (1952-1983) que tornou-se 
conhecida depois de figurar na antologia 26 
Poetas Hoje, organizada por Heloísa Buar-
que de Hollanda, em 1976. Observando os 
procedimentos de construção do texto lite-
rário acima, podemos inferir que seu(sua) 



 

 

        CURSO ESPECÍFICO – walkermoreira@gmail.com / Fanpage: www.facebook.com/cursodeportugueswm 2 

a) poesia caracteriza-se por ser predominan-
temente confessional, mas o tom de inti-
midade acaba se desfazendo no decorrer 
do poema. 

b) palavra evita construir uma inquietante 
reflexão sobre o próprio fazer literário. 

c) texto-colagem instaura um sujeito estilha-
çado, uma memória construída através da 
objetividade fincada no corpo coletivo da 
linguagem. 

d) método de composição baseia-se na apro-
priação incessante de versos e trechos de 
outros escritores, desqualificando, assim, o 
seu processo de criação. 

e) poema distorce, desloca, alude, readapta, 
reescreve, parafraseia e parodia. É uma 
obra que faz uma reflexão constante so-
bre a natureza do literário 

 

Mudança 
     Na planície avermelhada os juazeiros1 alar-
gavam duas manchas verdes. Os infelizes ti-
nham caminhado o dia inteiro, estavam cansa-
dos e famintos. Ordinariamente andavam pou-
co, mas como haviam repousado bastante na 
areia do rio seco, a viagem progredira bem três 
léguas. Fazia horas que procuravam uma som-
bra. A folhagem dos juazeiros apareceu longe, 
através dos galhos da catinga2 rala. 
     Arrastaram-se para lá devagar, sinhá Vitória 
com o filho mais novo escanchado no quarto e 
o baú de folha na cabeça, Fabiano sombrio, 
cambaio, o aió3 a tiracolo, a cuia pendurada 
numa correia presa ao cinturão, a espingarda 
de pederneira no ombro. O menino mais velho 
e a cachorra Baleia iam atrás. 
     Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, 
sumiramse. O menino mais velho pôs-se a 
chorar, sentou-se no chão. 
     — Anda, condenado do diabo, gritou-lhe o pai. 
 
1 Juazeiros: árvores do nordeste brasileiro. 
2 Catinga: ou caatinga, vegetação típica do nordeste 
brasileiro, caracterizada por pequenas árvores es-
pinhosas que perdem as folhas durante o verão. 
3 Aió: bolsa de caça feita com a fibra de uma plan-
ta chamada caroá. 

In: RAMOS, Graciliano. Vidas Secas. Rio de Janeiro. Record, 1998. 
 

4. O poder de síntese na linguagem é uma 
das marcas mais fortes do texto de Gracili-
ano Ramos. Esse laconismo faz-se notar 
sobretudo através do uso de frases nomi-
nais, orações curtas com pouca subordina-

ção na construção dos períodos. É possível 
identificar tais traços estilísticos como 

a) uma tentativa de construção de uma lingua-
gem legitimamente brasileira, próxima da 
oralidade regional. 

b) uma marca do autor e de seus contempo-
râneos que procuram retratar a realidade de 
forma jornalística, com uma linguagem te-
legráfica e verossímil. 

c) uma clara influência dos autores naturalis-
tas que sempre se valeram da linguagem 
científica. 

d) uma forma de demonstrar uma visível in-
fluência expressionista a serviço da visão 
caricatural que se tem dos personagens. 

e) um reflexo da busca aos ideais de simpli-
cidade na forma de retratar a realidade 
bem próximo do modelo caricatural. 

 
Se a obra historiográfica de Sérgio Buarque de 
Hollanda foi um olhar para o passado brasileiro 
a partir da História de São Paulo (as monções, 
as entradas e bandeiras, os caminhos e frontei-
ras) entre a generalidade do ensaio, em Raízes 
do Brasil, e a sistematização acadêmica de sua 
produção na USP, a cidade do Rio de Janeiro 
funda um universo poético e um horizonte cria-
tivo inteiramente novos em Chico Buarque, no 
cruzamento das atividades do “morro” (o sam-
ba, sobretudo) com as da “cidade” (A Bossa 
Nova e a vida intelectual do circuito Zona Sul). 

FIGUEIREDO, Luciano (org). História do Brasil para ocupados. 
Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2013, p. 451. 

  
5. A literatura mais formalizada e o universo 

das letras de canção podem veicular mati-
zes de grande poesia, tal como se verifica 
na produção de Chico Buarque, mas tam-
bém, e anteriormente, na passagem  

a) da lírica romântica para as composições 
em tom piadístico como os produzidos na 
apresentação modernista.    

b) da poesia de fundo místico-religioso para 
a expressão da vida e da boêmia carioca, 
em obras como as de Vinicius de Moraes.    

c) das preocupações de vanguarda para as 
mensagens musicais de política engajada, 
como nas canções da tropicália.    

d) das convicções modernistas para a informa-
lidade poética, entre participantes da gera-
ção de 45, como João Cabral de Melo Neto.    

e) do tom solene da épica para o colóquio do 
cotidiano, verificada na obra dos concretistas  
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Magnificat 
Meu espírito anseia pela vinda da esposa. 
Meu espírito anseia pela glória da Igreja. 
Meu espírito anseia pelas núpcias eternas 
Com a musa preparada por mil gerações. 

Mendes, Murilo. In Antologia de Poesia Cristã em Língua Portuguesa. 
 

6. O poema de Murilo Mendes apresenta um 
eu lírico que tematiza seus anseios a par-
tir de uma postura religiosa e amorosa, 
sendo compatíveis com a integração entre  

a) Impulso e estética 
b) Superação e emancipação 
c) Libertação e condenação 
d) Tempo e eternidade 
e) Associação e distensão. 
 

Na passagem para o século XX o mundo já era 
praticamente tal como o conhecemos. O oti-
mismo, a expansão das conquistas europeias, e 
a confiança no progresso pareciam ter atingido 
o seu ponto mais alto. E então, num repente 
inesperado, veio o mergulho no vácuo, o es-
pasmo caótico e destrutivo, o horror engolfou a 
história: a irrupção da Grande Guerra descorti-
nou um cenário que ninguém previra. (...) Essa 
escalada destrutiva inédita só seria superada 
por seu desdobramento histórico, a Segunda 
Guerra Mundial, cujo clímax foram os bombar-
deios aéreos de varredura e a bomba atômica. 
Após a guerra, houve uma retomada do desen-
volvimento científico e tecnológico, mas já era 
patente para todos que ele transcorria à sombra 
da Guerra Fria, da corrida armamentista, dos 
conflitos localizados nas periferias do mundo 
desenvolvido, dos golpes e das ditaduras milita-
res no chamado Terceiro Mundo. Quaisquer 
que fossem os avanços, o que prevalecia era a 
sensação de um apocalipse iminente. 

SEVCENKO, Nicolau. A Corrida para o século XXI. No loop da 
montanha russa. São Paulo: Companhia das Letras, 2001, p. 15-16.  

 

7. A sensação de um apocalipse iminente, 
que vem caracterizando nosso ingresso 
no século XXI, tem provocado em muitos 
dos novos ficcionistas brasileiros uma re-
ação que se reflete, em sua prosa, como 
tendência para se expressar a  

a) perda do sentido realista e linear da narrativa.    
b) restauração de modelos épicos.    
c) paródia de antigos valores regionais.    
d) sólida constituição de personagens edifi-

cantes.    
e) recomposição de valores clássicos.    

 

 
  
8. A imagem possui elementos visuais que 

dialogam com o poema por apresentarem 
aspectos constitutivos com formato de   

a) quadriláteros     
b) retângulos     
c) losangos     
d) círculos     
e) linhas    
 

"Pode me chamar de gay, não está me 
ofendendo. Pode me chamar de gay, é um 
elogio. Pode me chamar de gay, apesar de ser 
heterossexual, não me importo de ser con-
fundido. Ser gay me favorece, me amplia, me 
liberta dos condicionamentos. Não é um jul-
gamento, é uma referência. Pode me chamar 
de gay, não me sinto desaforado, não me sin-
to incomodado, não me sinto diminuído, não 
me sinto constrangido. 

Pode me chamar de gay, está dizendo 
que sou inteligente. Está dizendo que con-
verso com ênfase. Está dizendo que sou sen-
sível. Pode me chamar de gay. Está dizendo 
que me preocupo com os detalhes. Está di-
zendo que dou água para as samambaias. 
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Está dizendo que me preocupo com a vaidade. 
[...] Está dizendo que sou carente pelo futuro. 
Está dizendo que sei escolher as roupas.  

Pode me chamar de gay. Está dizendo 
que cuido do corpo, afino as cordas dos tra-
ços. Está dizendo que falo sobre sexo sem 
vergonha. Está dizendo que danço levantan-
do os braços. Pode me chamar de gay. Está 
dizendo que choro sem o consolo dos lenços. 
Está dizendo que dobro toalha de mesa como 
se fosse um pijama de seda.  

Pode me chamar de gay. Está dizendo que 
sou educado, que sou espontâneo, que estou 
vivo para não me reprimir na hora de escrever. 
Pode me chamar de gay. Que seja bem alto.  

A fragilidade do vidro nasce da força e do 
ímpeto do fogo." 

Canalha! (Bertrand Brasil, 2007, 320 p) 

 
“Carpinejar teve sua coletânea de crônicas 
Canalha! escolhida a melhor obra de Con-
to/Crônica, do ano, vencendo o prêmio Jabuti 
– o mais tradicional prêmio literário do Brasil. 
O livro reúne crônicas publicadas anterior-
mente pelo autor em seu blog na internet – 
algo que o próprio Carpinejar considera signi-
ficativo. 
 
– Eu mesmo antes de começar o blog sempre 
tive uma desconfiança com autores com in-
tensa vida digital, como blogueiros, tuiteiros, 
de uma certa forma isso sinaliza que termi-
nou essa separação – comentou Carpinejar, 
que se disse surpreso por seu primeiro Jabuti 
ter vindo com um livro de crônicas, apesar de 
sua carreira como poeta.” 

Acesso em 24/10/18, Sítio: 
https://www.ufrgs.br/blogdabc/ 

 
9. Ao apresentar uma situação de confissão, 

o narrador destila, nesse fragmento, uma 
percepção das relações humanas e soci-
ais demarcada pelo 

a) predomínio de estigmas sobre a intimida-
de da convivência.    

b) discurso da manutenção da ética contra a 
subversão dos valores.     

c) desejo de superação de uma ordem insti-
tuída pela linguagem.      

d) sentimento de insubordinação à autorida-
de representada pelo leitor.    

e) rancor com a ingratidão e a hipocrisia dos 
sistemas simbólicos.    

Os Estatutos do Homem (Ato Institucional 
Permanente) 
 

Artigo I  
Fica decretado que agora vale a verdade.  
agora vale a vida,  
e de mãos dadas,  
marcharemos todos pela vida verdadeira.  
 

Artigo II  
Fica decretado que todos os dias da semana,  
inclusive as terças-feiras mais cinzentas,  
têm direito a converter-se em manhãs de 
domingo.  
 

Artigo III  
Fica decretado que, a partir deste instante,  
haverá girassóis em todas as janelas,  
que os girassóis terão direito  
a abrir-se dentro da sombra;  
e que as janelas devem permanecer, o dia inteiro,  
abertas para o verde onde cresce a esperança.  
 

Artigo IV  
Fica decretado que o homem  
não precisará nunca mais 
 

duvidar do homem.  
Que o homem confiará no homem  
como a palmeira confia no vento,  
como o vento confia no ar,  
como o ar confia no campo azul do céu.  
 

Parágrafo único:  
O homem, confiará no homem  
como um menino confia em outro menino.  
 
[...] 

Parágrafo único:  
Só uma coisa fica proibida:  
amar sem amor.  
 

Artigo Final  
Fica proibido o uso da palavra liberdade,  
a qual será suprimida dos dicionários  
e do pântano enganoso das bocas.  
A partir deste instante  
a liberdade será algo vivo e transparente  
como um fogo ou um rio,  
e a sua morada será sempre  
o coração do homem. 

NASCIMENTO, Cássia Maria Bezerra do. A complexidade nos 
estatutos do homem Thiago de Mello. 2014. 310 f. Tese (Doutorado 

em Sociedade e Cultura na Amazônia) - Universidade Federal do 
Amazonas, Manaus, 2014. 
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10. Thiago de Mello  ficou conhecido por seu 
“Estatutos do homem”, poema que foi in-
cluído como peça oficial do tratado de di-
reitos humanos na Organização das Na-
ções Unidas. O texto é constituido de ob-
servações sobre a vida. Nessa perspectiva, 
os versos do poema ressaltam que 

a) A liberdade é moeda valiosa numa socie-
dade marcada por conflitos. 

b) a arte é uma forma da consciência social, 
um processo de conhecimento do tempo 

c) A realidade é mais ampla e mais viva ao 
olhar do poeta. 

d) O homem necessita assinar sua cidadania 
às regras de um estatuto 

e) O coração do homem é matéria desco-
nhecida diante da falta de liberdade. 

 

 
(GOVERNO DE MINAS. Campanha de conscientização sobre a 
gripe. Disponível em http://www.casablanca.com.br. Acesso em 

2 set. 2014.) 
 

11. Considerando-se a finalidade comunicati-
va comum do gênero e contexto específi-
co da campanha, pode-se afirmar que o 
cartaz tem função predominante:  

a) cultural, promovendo uma reflexão sobre as 
representações hegemônicas das doenças.  

b) informativa, indicando ao público as prin-
cipais formas de tratamento da gripe.  

c) socializadora, apontando à população a im-
portância do tratamento coletivo da gripe.  

d) medicinal, contribuindo para a cura de por-
tadores do vírus da gripe.  

e) educativa, incitando a reflexão a respeito 
dos riscos da gripe. 

 
Como proteger sua rede contra hackers es-
pertos? Um de seus empregados mais novos 
recebe um telefonema de um técnico de ma-
nutenção de computadores. “Meu nome é 
José da Silva”, diz o técnico. “A rede de sua 
empresa está com problemas e eu estou tra-
balhando nisso. Preciso que você digite al-
guns comandos. ”A pessoa ao telefone pede 
então ao funcionário que identifique seu 
computador. “A-ha”, diz ele. “Essa é a máqui-
na que está causando os problemas. Preciso 
de seu nome de usuário e senha.” 

Depois que a pessoa tiver essas informa-
ções, você pode ter um problema de roubo de 
identidade. Ele tem uma rota para entrar no seu 
sistema e saber como sua rede está estrutura-
da. Se você tiver um banco de dados de clientes 
e seus cartões de crédito, ele pode baixá-lo. Ou 
ele pode entrar em sua folha de pagamento, em 
que vai encontrar números de CPF e RG.  

Fonte: 
http://www.microsoft.com/brasil/security/smb/shield.mspx. 

Acesso em 28/1/2012 (fragmento). 

 
12. A melhor forma de evitar o tipo de invasão a 

redes de empresas exposto no texto seria 
a) proibir que novos funcionários tivessem 

acesso aos dados da empresa, especial-
mente a usuários e senhas de rede. 

b) instalar um antivírus em todos os compu-
tadores da empresa e periodicamente fa-
zer as atualizações dele. 

c) contratar periodicamente técnicos especi-
alizados e de confiança da empresa para a 
realização de cópias dos dados. 

d) trocar periodicamente as senhas de aces-
so à rede e procurar usar nelas combina-
ções de nomes e números alternados. 

e) orientar os funcionários para que não in-
formem dados da empresa a pessoas 
desconhecidas por telefone ou e-mail. 

 
ECOFOGÃO 

Para um uso adequado e maior longevidade 
do Ecofogão, sugerimos que você siga as se-
guintes instruções: 
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TRANSPORTE 
• Para transportar mais facilmente, você pode-
rá retirar a parte inferior das pernas do Ecofo-
gão, simplesmente desparafusando-a.(...) 
 
INSTALAÇÃO 
• Ao instalar o Ecofogão, procure a posição 
desejada, levando em consideração a posi-
ção do queimador 
e a sua lateral. (...) 
 
FUNCIONAMENTO 
• Para um perfeito funcionamento do Ecofo-
gão é preciso que a grelha na área de alimen-
tação esteja horizontalmente na boca da câ-
mara de combustão. (...) 
 
MANUTENÇÃO E LIMPEZA 
• Antes de iniciar o próximo acendimento do 
Ecofogão, deve-se retirar as cinzas deixadas 
pela queima anterior. (...) 
 
PROBLEMAS TÍPICOS E SOLUÇÕES 
• O problema mais típico do Ecofogão é o re-
torno da fumaça pela boca da câmara de 
combustão. 
Este problema é ocasionado quando a pas-
sagem dos gases de combustão está estran-
gulada. (...) 
 
13. (Walker) Entre os elementos constitutivos 

dos gêneros, está o modo como se organiza 
a própria composição textual, tendo-se em 
vista o objetivo de seu autor: narrar, descre-
ver, argumentar, explicar, instruir. No trecho, 
reconhece-se uma sequência textual: 

a) descritiva, em que se constrói a imagem 
funcional do Ecofogão a partir dos aspec-
tos sinestésicos. 

b) argumentativa, em que se defende a opinião 
do enunciador sobre o uso do Ecofogão, bus-
cando-se a adesão do leitor a essas ideias. 

c) explicativa, em que se expõem informações 
subjetivas referentes ao uso do Ecofogão. 

d) instrucional, em que se ensina como fazer o 
custeamento e a instalação do Ecofogão. 

e) narrativa, em que se contam fatos que, no 
decorrer do tempo, envolvem o funciona-
mento do fogão. 

 
 
 

TEXTO I 
Álcool, crescimento e pobreza 

O lavrador de Ribeirão Preto recebe em 
média R$ 2,50 por tonelada de cana cortada. 
Nos anos 80, esse trabalhador cortava cinco 
toneladas de cana por dia. A mecanização da 
colheita o obrigou a ser mais produtivo. O cor-
ta-cana derruba agora oito toneladas por dia.  

O trabalhador deve cortar a cana rente ao 
chão, encurvado. Usa roupas mal-ajambradas, 
quentes, que lhe cobrem o corpo, para que não 
seja lanhado pelas folhas da planta. O excesso 
de trabalho causa a birola: tontura, desmaio, 
cãibra, convulsão. A fim de aguentar dores e 
cansaço, esse trabalhador toma drogas e solu-
ções de glicose, quando não farinha mesmo. 
Tem aumentado o número de mortes por exa-
ustão nos canaviais.  

O setor da cana produz hoje uns 3,5% do 
PIB. Exporta US$ 8 bilhões. Gera toda a ener-
gia elétrica que consome e ainda vende ex-
cedentes. A indústria de São Paulo contrata 
cientistas e engenheiros para desenvolver 
máquinas e equipamentos mais eficientes 
para as usinas de álcool. As pesquisas, priva-
da e pública, na área agrícola (cana, laranja, 
eucalipto etc.) desenvolvem a bioquímica e a 
genética no país. 

Folha de S. Paulo, 11/3/2007 (com adaptações). 

 
TEXTO II 

 
Folha de S. Paulo, 25/3/2007. 

 
14. Confrontando-se as informações do texto 

com as da charge acima, conclui-se que: 
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a) a charge contradiz o texto ao mostrar que 
o Brasil possui tecnologia avançada no 
setor agrícola. 

b) a charge e o texto abordam, a respeito da 
cana-de-açúcar brasileira, duas realida-
des distintas e sem relação entre si. 

c) o texto e a charge consideram a agricul-
tura brasileira avançada, do ponto de vis-
ta tecnológico. 

d) a charge mostra o cotidiano do trabalha-
dor, e o texto defende o fim da mecaniza-
ção da produção da cana-de-açúcar no 
setor sucroalcooleiro. 

e) o texto mostra disparidades na agricultu-
ra brasileira, na qual convivem alta tecno-
logia e condições precárias de trabalho, 
que a charge ironiza. 

 

Comecei por baixo, baixo, como todo so-
fredor começa. Servindo para um, mais ma-
landro, ganhar. Como todo infeliz começa.  

Já cedinho batucava.  
-Vai um brilho, moço?  
Repicar na caixa, mandar os olhos nos 

pés que passavam. Chamar freguês. E depois 
me mandar no brilho dos sapatos. Fazer um 
barulhão com o pano, atiçar os braços finos, 
esperto ali.  

Os dedos imundos não tinham sossego. 
Às vezes, cobiçava os pisantes dos fregue-
ses; então apurava mais o brilho. O tipo se 
levantava da cadeira, se arrumava todo; se 
empinava, me escorregava a gorja magra. Tu-
do pixulé, só caraminguás, uma nota de dois 
ou cinco cruzeiros. Mas eu levantava os olhos 
e agradecia.  

Aguentava frio nas pernas, andava de tênis 
furado, olhava muito doce que não comia, e os 
safanões que levei no meio das ventas, quando 
me atrevia a vontades, me ensinaram que o 
meu negócio era ver e desejar. Parasse aí.  

Antônio. J. Paulinho Perna Torta. In: Leão de chácara. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 1975.  

 

15. Na obra Paulinho Perna Torta, de João Antô-
nio, é possível identificar, como recurso ex-
pressivo, alguns elementos típicos de situa-
ções comunicativas informais, como o uso de  

a) expressões populares, como no caso de 
“ver e desejar”.  

b) estrangeirismos, como no caso de “pisantes”.  
c) gírias populares, como no caso de “pixulé”.  
d) hipérboles, como no caso de “caraminguás”. 
e) metáforas, como no caso de “frio nas pernas”.  

Vacinas são armas eficazes para prevenir doenças 
A vacinação é uma das medidas mais im-

portantes de prevenção contra doenças. É muito 
melhor e mais fácil prevenir uma enfermidade 
do que tratá-la, e é isso que as vacinas fazem.  

A vacinação não apenas protege aqueles 
que recebem a vacina, mas também ajuda a 
comunidade como um todo. Quanto mais 
pessoas de uma comunidade ficarem prote-
gidas, menor é a chance de qualquer uma 
delas – vacinada ou não – ser contaminada.  

Fundação Oswaldo Cruz. Vacinas são armas eficazes para 
prevenir doenças. Disponível em: http://www.brasil.gov.br/. 

Acesso em: 7 mar. 2016.  
 

16. De acordo com o texto, o oferecimento de 
vacinas à população é socialmente impor-
tante porque a(s)  

a) vacina cura os doentes e, com isso, o Es-
tado precisa atender menos pessoas nos 
hospitais públicos.  

b) pessoas vacinadas não contraem mais 
doenças e, graças a isso, apresentam 
maior produtividade laboral.  

c) vacinação evita doenças crônicas e, com 
isso, impede que os cidadãos venham a 
se aposentar por invalidez.  

d) pessoas vacinadas são imunes à doença 
tratada e, sendo assim, são incapazes de 
contribuir para sua propagação.  

e) vacinação reduz a necessidade de medi-
camentos e, com isso, aumenta o poder 
de compra dos cidadãos.  

 

 
Ministério da Saúde. Disponível em: 

http://combateaedes.saude.gov.br/. Acesso em: 4 fev. 2016. 
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17. O cartaz anterior, feito pelo governo brasilei-
ro, tem por objetivo divulgar a campanha 
contra o mosquito Aedes aegypti, transmis-
sor do vírus Zika. O cartaz apresenta, como 
recurso expressivo, 

a) imagens de teor informativo com medidas 
que podem ser tomadas para evitar a proli-
feração do mosquito. 

b) imagens para ilustrar eventos cotidianos de 
caráter ético-estético. 

c) um texto de teor informativo relatando os 
problemas causados pelo vírus zika. 

d) imagens de teor informativo, relacionando o 
vírus zika a fatores socioeconômicos. 

e) um texto de teor informativo com a descri-
ção do mosquito e seu ciclo de reprodução. 

 
Assim, a classe média não pode identificar-se 
integralmente, no plano ideológico-político, 
com o proletariado (fabril, comercial ou dos 
transportes). Em consequência, a classe mé-
dia não pode participar da direção de um pro-
cesso revolucionário de construção do socia-
lismo, justamente por ser incapaz de impor a 
tal processo (do qual a supressão de proprie-
dade privada dos meios de produção é ape-
nas um dos momentos) uma verdadeira dire-
ção revolucionária: a da supressão da divisão 
capitalista do trabalho. Essa é a contradição 
ideológica própria da classe média: enquanto 
expressão privilegiada da divisão capitalista 
do trabalho, tende a ser atraída para o campo 
ideológico da burguesia; enquanto classe 
trabalhadora, tende a solidarizar-se com o 
proletariado. Noutras palavras, a classe mé-
dia pode tanto aliar-se politicamente à bur-
guesia (ou a uma das frações burguesas), 
quanto pode unir-se politicamente ao proleta-
riado em lutas que não ultrapassem um certo 
limite: o da supressão da divisão entre traba-
lho manual e trabalho não-manual.  

(Décio Azevedo Marques de Saes, Classe Média e Políticos no 
Brasil) 

 
18. Pelos elementos constitutivos utilizados pe-

lo autor. Percebe-se que objetivo do texto é:  
a) justificar o papel historicamente ambíguo da 

classe média como ator social privilegiado.  
b) questionar a existência de uma perfeita 

afinidade ideológica entre a classe média 
e o proletariado, devido à natural diver-
gência de interesses entre estes.  

c) desacreditar a polarização que só vê bur-
guesia e proletariado, enquanto classes, pela 
introdução de um segmento, a classe média, 
importante nas sociedades modernas.  

d) apoiar a burguesia nacionalista, pois ela é 
a grande resistência contra a invasão do 
capitalismo internacional.  

e) constatar a eliminação no cenário político 
do proletariado, uma categoria ideal, já 
que o operário moderno possui um estilo 
de vida igual ao da classe média. 

 
 


