UEL – VESTIBULAR 2013
LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURAS EM LÍNGUA PORTUGUESA
Analise a imagem, leia o texto a seguir e responda às questões de 1 a 3.

O gordo é o novo fumante
Nunca houve tanta gente acima do peso – nem tanto preconceito contra gordos.
De um lado, o que há por trás é uma positiva discussão sobre saúde. Por outro,
algo de podre: o nascimento de uma nova eugenia.

(Adaptado de: Super Interessante. Editora Abril. 306.ed. jul. 2012. p.21.)

1
Com base no texto, assinale a alternativa correta.
a) Ao relacionar o termo “podre” ao termo “eugenia”, o enunciador revela um argumento e, consequentemente,
uma opinião em relação ao assunto.
b) A palavra “podre” foi empregada inadequadamente, uma vez que o conteúdo verbal, aliado à imagem, revela aspecto
científico.
c) O termo “eugenia” refere-se a “podre” devido à carga negativa expressa na base de ambos os vocábulos, independentemente do contexto.
d) O vocábulo “eugenia” refere-se aos dois lados, positivo e negativo, da discussão, muito presente na atualidade, em
torno da saúde.
e) Tanto o termo “podre” como o termo “eugenia” produzem efeito de sentido positivo, pois revelam um novo tipo de
preconceito.
Alternativa correta: a
Justificativa
a) Correta. O enunciador quer transmitir a ideia de que a “eugenia” (estudo das condições para reprodução e melhora
da raça humana) determinou que ser magro é o referente para ser superior. E isso, segundo o enunciador, é no
mínimo “podre”, hipócrita.
b) Incorreta. Apesar da informalidade do termo “podre”, a matéria designa um gênero informativo.
c) Incorreta. O termo “podre”, apesar de também possuir sentido positivo (“ele é podre de rico”), é mais comumente
conhecido pelo seu sentido negativo (“estragado”); já em relação ao termo “eugenia”, ocorre o inverso.
d) Incorreta. Não é o termo “eugenia” que estabelece a discussão, mas sim o fato de o número de pessoas obesas ter
aumentado. Ao contrário, o termo “eugenia” abre para uma outra discussão.
e) Incorreta. Ambos os termos geram um efeito de sentido negativo, diante do contexto, principalmente porque mais
um tipo de preconceito não pode ser tido como positivo.
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Em relação ao texto, considere as afirmativas a seguir.
I. O código não verbal, principalmente no que se refere ao segundo desenho, revela o discurso preconceituoso e, consequentemente, um aspecto ideológico.
II. O sentido de proibição é captado por meio da intertextualidade estabelecida entre os códigos não verbais
a qual, por sua vez, revela aspectos ligados ao gênero do humor.
III. O conteúdo expresso na placa revela que, futuramente, indivíduos obesos sofrerão ainda mais discriminação social.
IV. O efeito de sentido expresso pelo conteúdo não verbal serve para reforçar o caráter polissêmico da placa.
Assinale a alternativa correta.
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.
Alternativa correta: d
Justificativa
I. Correta. O segundo desenho (“proibido ser gordo”), de fato, revela um preconceito e, consequentemente, um
aspecto ideológico incutido na sociedade.
II. Correta. Percebe-se que há intertextualidade entre os códigos não verbais, uma vez que o humor revela-se no
diálogo que se constrói entre os desenhos da placa.
III. Correta. A legenda “um futuro nada impossível” possibilita a leitura de que haverá ainda mais discriminação
futuramente.
IV. Incorreta. Não há efeito polissêmico no conteúdo não verbal, uma vez que as placas devem ter um único sentido.
3
Analise o período “Nunca houve tanta gente acima do peso – nem tanto preconceito contra gordos” e assinale
a alternativa correta.
a) A segunda oração apresenta a elipse do termo “peso”, portanto a ideia expressa em relação à primeira oração é de
oposição.
b) Há um período composto no qual a segunda oração apresenta a ideia de adição em relação à primeira.
c) O período apresenta uso inadequado dos elementos coordenados “nunca” e “nem” presentes nas duas orações.
d) Os termos “nunca” e “nem”, apesar de estarem em orações diferentes, possuem o mesmo valor semântico indicativo
de tempo.
e) Para expressar valor aditivo, na segunda oração, é necessário o emprego da conjunção “e” junto à conjunção “nem”.
Alternativa correta: b
Justificativa
a) Incorreta. Não há elipse do termo peso, mas do verbo haver. Além disso, o sentido é de adição.
b) Correta. É um período composto, em que a segunda oração expressa sentido de adição em relação à primeira
(marcada pelo termo “nem” e pela elipse do verbo haver).
c) Incorreta. O uso não é inadequado, já que os termos “nunca” e “nem” podem ser usados em orações coordenadas.
d) Incorreta. Os termos não possuem valor indicativo de tempo, uma vez que o “nem” indica adição nesse contexto.
e) Incorreta. Segundo a gramática normativa, ao usar o “nem”, não há necessidade do “e”, pois o “nem” já indica
adição.
2
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Leia a tirinha, a seguir, e responda às questões 4 e 5.

(Jornal de Londrina. 27 maio 2011. Seção Mosaico.)

4
Com relação à tirinha, assinale a alternativa correta.
a) A reação do paciente revela a falta de entendimento do discurso expresso pelo médico sobre seu estado de saúde.
b) A sátira se faz presente, no último quadrinho, ao demonstrar um erro cometido pelo médico.
c) Há uma crítica aos médicos que se preocupam mais com a beleza física do que com a saúde.
d) O efeito do humor se apoia na polissemia presente na expressão “beleza interior”.
e) O segundo quadrinho é marcado pelo uso da linguagem denotativa.
Alternativa correta: d
Justificativa
a) Incorreta. O paciente não revela falta de entendimento sobre seu estado de saúde, considerando que está fazendo
a cirurgia.
b) Incorreta. O texto não evidencia que haja um erro médico. O que fica em destaque é o jogo estabelecido a partir da
expressão idiomática “beleza interior”.
c) Incorreta. A afirmativa traz uma generalização que não condiz com o conteúdo expresso no texto.
d) Correta. O humor é estabelecido pelo uso polissêmico da expressão “beleza interior” e pelo jogo de palavras que
médico e paciente usam no discurso.
e) Incorreta. A linguagem é conotativa, polissêmica e metafórica.
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Com base na tirinha, considere as afirmativas a seguir.
I. O pronome “isso”, complemento do verbo chamar (terceiro quadrinho), revela ironia quando relacionado
ao termo “beleza”.
II. Os termos “cara” (primeiro quadrinho) e “Doutor” (segundo quadrinho) desempenham a mesma função
sintática.
III. Os termos “cara” e “Doutor” são apostos explicativos que se referem à mesma pessoa no texto.
IV. No segundo quadrinho, a pergunta feita pelo paciente introduz um argumento de autoridade.
Assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)
d)
e)

Somente as afirmativas I e II são corretas.
Somente as afirmativas I e IV são corretas.
Somente as afirmativas III e IV são corretas.
Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

3
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Alternativa correta: a
Justificativa
I. Correta. A ênfase no termo “isso”, mostrada inclusive pelo uso de aspas, relaciona-se ironicamente ao termo
beleza.
II. Correta. Os dois termos são vocativos.
III. Incorreta. Os temos são vocativos, e “cara” se refere ao paciente, enquanto “doutor” se refere ao médico.
IV. Incorreta. O argumento de autoridade ocorre quando há citação do discurso de alguém considerado autoridade
no assunto.
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Sobre a obra O Primo Basílio, considere as afirmativas a seguir.
I. Com base nas ideias científicas do momento (darwinismo, determinismo e positivismo), o romance intenta
a moralização de uma sociedade em crise de valores, atribuindo à literatura uma função transformadora.
II. Há na obra uma crítica ferrenha ao movimento romântico, que é responsabilizado pela degeneração da
sociedade e pela prática do adultério feminino, ambas decorrência de leituras impróprias por parte das
mulheres.
III. Há uma extrema idealização da mulher, que é tratada como uma criatura inatingível, revelando o forte
sentimentalismo com o qual o escritor realista busca abordar a temática do enlace amoroso em suas obras.
IV. O romance retoma valores expressos pela estética romântica, uma vez que traz a história de um amor
impossível entre Luísa e Basílio, impedidos de serem plenamente felizes pela interferência do marido possessivo e da família moralista.
Assinale a alternativa correta.
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.
Alternativa correta: a
Justificativa
I. Correta. O escritor realista busca interferir de maneira prática na sociedade, moralizando-a. Para isso, se baseia
nas três correntes científicas citadas.
II. Correta. Uma das características do movimento realista é a crítica à produção romântica, o que se pode ver em
Madame Bovary, por exemplo, quando Flaubert apresenta a sua heroína como uma ávida leitora de folhetins.
Nesse sentido, os escritores apresentam heroínas que se encantam com os romances que leem, tornando-se, por
isso, alvos fáceis de indivíduos inescrupulosos que sabem usar frases de efeitos para conquistá-las. Luísa, já no
primeiro capítulo, aparece lendo os romances de Walter Scott e, em seguida, A Dama das Camélias, que ajuda a
compor a sua personalidade fantasiosa.
III. Incorreta. A mulher não é idealizada pelo escritor realista. Ao contrário, ele busca mostrar a sua face mesquinha
e comezinha, sempre fugindo ao sentimentalismo.
IV. Incorreta. O romance destoa completamente da estética romântica, dito que busca justamente mostrar o adultério,
idealizado pelos românticos, como sendo fruto do ardil de indivíduos sem caráter, de que Basílio seria o exemplo,
e da ingenuidade e falta de ocupação de figuras como Luísa.
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Leia o trecho a seguir.
Luísa, na cama, tinha lido e relido o bilhete de Basílio: Não pudera – escrevia ele – estar mais tempo sem lhe
dizer que a adorava. Mal dormira! Erguera-se de manhã muito cedo para lhe jurar que estava louco, e que
punha a sua vida aos pés dela. Compusera aquela prosa na véspera, no Grêmio, às três horas depois de
alguns robbers de whist*, um bife, dois copos de cerveja e uma leitura preguiçosa da Ilustração. E terminava
exclamando: – “Que outros desejem a fortuna, a glória, as honras, eu desejo a ti! Só a ti, minha pomba,
porque tu és o único laço que me prende à vida, e se amanhã perdesse o teu amor, juro-te que punha um
termo, com uma boa bala, a esta existência inútil!” – Pedira mais cerveja, e levara a carta para a fechar em
casa, num envelope com o seu monograma, porque sempre fazia mais efeito.
*Jogo de cartas
(QUEIRÓS, E. de O primo Basílio. São Paulo: Scipione, 2004, p.181.)

Com base no trecho, considere as afirmativas a seguir.
I. O trecho deixa claro que o amor de Basílio por Luísa é verdadeiro, sendo os amantes vítimas de uma
sociedade preconceituosa, em que as convenções são mais importantes do que os sentimentos.
II. O trecho mostra o lado passional de Basílio, que prefere morrer a ficar sem o amor de Luísa, funcionando,
portanto, como uma antecipação do final trágico experimentado pelo protagonista do romance.
III. Os pontos de exclamação, no bilhete de Basílio, demonstram seu propósito de intensificar as afirmações
românticas e, ao mesmo tempo, denunciam a falsidade presente nos trechos.
IV. Nesse trecho, o narrador estabelece um contraponto entre o tom romântico do bilhete enviado por Basílio
e o lugar e as circunstâncias em que foi escrito, o que é essencial para expor as reais intenções do amante.
Assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)
d)
e)

Somente as afirmativas I e II são corretas.
Somente as afirmativas I e IV são corretas.
Somente as afirmativas III e IV são corretas.
Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

Alternativa correta: c
Justificativa
I. Incorreta. O trecho estabelece um contraste entre as palavras românticas ditas no bilhete e as reais intenções de
Basílio, ou seja, impressionar a jovem prima. O amor de Basílio por Luísa é, portanto, forjado.
II. Incorreta. Conforme dito acima, o lado passional mostrado por Basílio é forjado, além disso, ele não sofre um final
trágico ao fim da história.
III. Correta. O uso de pontos de exclamação demonstra a tentativa de Basílio de intensificar os sentimentos que ele
afirma ter por Luísa, o que imprime no trecho um que de falsidade.
IV. Correta. O fato de o bilhete ter sido escrito “depois de alguns robbers de whist*, um bife, dois copos de cerveja e
uma leitura preguiçosa da Ilustração” estabelece um contraponto entre as palavras ditas e as circunstâncias como
estas foram escritas. Este contraponto acentua a falta de caráter de Basílio.
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Sobre o romance O Primo Basílio, de Eça de Queirós, assinale a alternativa correta.
a) A empregada Juliana desempenha papel secundário na trama, o que demonstra certo preconceito do escritor para
com as classes subalternas.
b) A empregada Juliana desempenha papel de grande relevância na narrativa, uma vez que é ela quem desencadeia a crise central do romance.
c) A empregada Juliana tem importância relativa na história, pois vê tudo de perto, mas resolve não se envolver, narrando apenas os fatos para o leitor.
d) A amizade entre Luísa e Juliana dá continuidade ao clichê romântico de que as empregadas contribuem para o
adultério feminino.
e) Os desentendimentos entre Luísa e Juliana ocorrem porque a protagonista se sente ameaçada diante da beleza e do
frescor da empregada.
5
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Alternativa correta: b
Justificativa
a) Incorreta. Juliana tem papel fundamental na obra, figurando como uma das principais antagonistas.
b) Correta. É a chantagem de Juliana que instaura a crise do romance, sendo responsável pelo final trágico da
protagonista.
c) Incorreta. Juliana é a responsável, ao lado de Basílio, pelo desenlace trágico vivido por Luísa.
d) Incorreta. Não há amizade entre Juliana e Luísa, uma vez que esta última é chantageada pela primeira.
e) Incorreta. Juliana é descrita com uma criatura horripilante.

Leia o texto, a seguir, extraído do conto A hora e vez de Augusto Matraga, e responda às questões de 9 a 11.
Já Nhô Augusto, incansável, sem querer esperdiçar detalhe, apalpava os braços do Epifânio, mulato enorme,
de musculatura embatumada, de bicipitalidade maciça. E se voltava para o Juruminho, caboclo franzino, vivo
no menor movimento, ágil até no manejo do garfo, que em sua mão ia e vinha como agulha de coser:
– Você, compadre, está-se vendo que deve de ser um corisco de chegador!...
E o Juruminho, gostando.
– Chego até em porco-espinho e em tatarana-rata, e em homem de vinte braços, com vinte foices para
sarilhar!... Deito em ponta de chifre, durmo em ponta de faca, e amanheço em riba do meu colchão!... Está aí
nosso chefe, que diga... E mais isto aqui...
E mostrou a palma da mão direita, lanhada de cicatrizes, de pegar punhais pelo pico, para desarmar gente
em agressão.
Nhô Augusto se levantara, excitado:
– Opa! Oi-ai!... A gente botar você, mais você, de longe, com as clavinas... E você outro, aí, mais este
compadre de cara séria, p’ra voltearem... E este companheirinho chegador, para chegar na frente, e não
dizer até-logo!... E depois chover sem chuva, com o pau escrevendo e lendo, e arma-de-fogo debulhando, e
homem mudo gritando, e os do-lado-de-lá correndo e pedindo perdão!...
Mas, aí, Nhô Augusto calou, com o peito cheio; tomou um ar de acanhamento; suspirou e perguntou:
– Mais galinha, um pedaço, amigo?
– ’Tou feito.
– E você, seu barra?
– Agradecido... ’Tou encalcado... ’Tou cheio até à tampa!
Enquanto isso, seu Joãozinho Bem-Bem, de cabeça entornada, não tirava os olhos de cima de Nhô Augusto.
E Nhô Augusto, depois de servir a cachaça, bebeu também, dois goles, e pediu uma das papo-amarelo, para
ver:
– Não faz conta de balas, amigo? Isto é arma que cursa longe...
– Pode gastar as óito. Experimenta naquele pássaro ali, na pitangueira...
– Deixa a criaçãozinha de Deus. Vou ver só se corto o galho... Se errar, vocês não reparem, porque faz tempo
que eu não puxo dedo em gatilho...
Fez fogo.
– Mão mandona, mano velho. Errou o primeiro, mas acertou um em dois... Ferrugem em bom ferro!
(ROSA, J. G. Sagarana. 71.ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001. p.394-395.)
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O trecho “– Você, compadre, está-se vendo que deve de ser um corisco de chegador!...” pode ser substituído,
sem prejuízo do sentido original, por
a) “– Você, parceiro, sem grande alarde, bem de mansinho, consegue tudo o que quer!...”.
b) “– Amigo, creio que você é muito mais eficiente com o garfo do que com a faca!...”.
c) “– Amigo, pelo visto, você é um caboclo muito bom de garfo!...”.
d) “– Companheiro, a julgar pelo que vejo, você deve ser muito ligeiro no ataque!...”.
e) “– Companheiro, está-se vendo que você transforma tudo num verdadeiro cavalo de batalha!...”.
6
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Alternativa correta: d
Justificativa
“Compadre” é palavra que pode significar, entre outros sentidos, amigo, companheiro e parceiro. Faísca elétrica e
raio são possíveis significados do termo “corisco”. Considerando tais fatos e observando-se a sequência narrativa, é
possível chegar à grande característica de Juruminho: a presteza de movimentos. Se não fosse essa característica,
ele não teria tido sucesso nos citados combates com facas. Portanto, as demais alternativas estão incorretas.
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A partir da leitura do texto, considere as afirmativas a seguir.
I. A passagem registra o momento que antecede a entrada de Nhô Augusto no bando de Joãozinho Bem-Bem,
a convite do próprio chefe jagunço.
II. Apegado ao lema “P’ra o céu eu vou, nem que seja a porrete!”, Nhô Augusto tem, ao lado de Joãozinho
Bem-Bem e seu bando, a oportunidade de ver seu lema concretizado.
III. Os comentários de Nhô Augusto bem como sua familiaridade com “uma das papo-amarelo” caracterizam-no como um homem “bom de briga” aos olhos de Joãozinho Bem-Bem.
IV. Por um dado momento, a presença de Joãozinho Bem-Bem e seu bando reacende, em Nhô Augusto, o
antigo lado jagunço, duramente combatido através da penitência.
Assinale a alternativa correta.
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.
Alternativa correta: c
Justificativa
I. Incorreta. Apesar da imediata simpatia entre Nhô Augusto e Joãozinho Bem-Bem e do convite feito posteriormente
pelo chefe do bando, o protagonista vence sua íntima inclinação e recusa a oferta.
II. Incorreta. Nhô Augusto não integra o bando de Joãozinho Bem-Bem.
III. Correta. Joãozinho Bem-Bem observa atentamente o interesse de Nhô Augusto pelos integrantes de seu bando,
ouve suas palavras ao, hipoteticamente, organizá-los para um possível ataque, e atesta sua habilidade com a
arma de fogo.
IV. Correta. Antes da chegada de Joãozinho Bem-Bem e seu bando, Nhô Augusto havia iniciado um processo de
ascese, visando uma mudança de conduta. Todavia, diante de Bem-Bem e seus homens, ele sente o despertar
do antigo valente.
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Um dos aspectos distintivos de João Guimarães Rosa é seu trabalho laborioso com a linguagem.
A esse respeito e com base no texto, considere as afirmativas a seguir.
I. O termo “bicipitalidade” é um exemplo de neologismo. Colocado ao lado do adjetivo “maciça”, expressa a
ideia da grande força muscular de Epifânio.
II. O trecho “com o pau escrevendo e lendo” constitui um exemplo de recriação de um dito popular cujo
sentido original é: o não cumprimento do combinado ocasionará punição.
III. A expressão “Ferrugem em bom ferro!” caracteriza-se como uma construção poética que exprime, através
dos termos “ferrugem” e “ferro”, a falta de destreza do protagonista com a arma de fogo.
IV. As expressões “chover sem chuva” e “homem mudo gritando” configuram-se como exemplos de inadequação vocabular, e seu uso revela o baixo nível cultural do protagonista.
Assinale a alternativa correta.
7
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a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.
Alternativa correta: a
Justificativa
I. Correta. “Bicipitalidade” é palavra não dicionarizada. Trata-se de termo derivado de “bicipital”, que significa relativo
a ou próprio do bíceps. Qualificada de “maciça”, isto é, massuda, a “bicipitalidade” de Epifânio revela grande força.
II. Correta. “Com o pau escrevendo e lendo” é uma recriação do famoso ditado popular: “Escreveu não leu o pau
comeu”.
III. Incorreta. Ao utilizar a expressão “Ferrugem em bom ferro” para elogiar Nhô Augusto, Joãozinho Bem-Bem atesta
a habilidade do protagonista com a arma de fogo. Embora tenha errado o primeiro tiro, o que demonstra certo
grau de “ferrugem”, Nhô Augusto acertou o segundo em dois galhos, de uma única vez, revelando, assim, que
ainda possui grande destreza, ou seja, trata-se de “bom ferro”.
IV. Incorreta. Ainda que, possivelmente, o protagonista do conto não tenha tido devida formação intelectual, ambas as
expressões não objetivam ilustrar tal fato. Trata-se, pois, de dois exemplos de paradoxos criativamente utilizados
para ilustrar uma cena de grande violência.

Leia os trechos a seguir e responda às questões 12 e 13.
Antes de iniciar este livro, imaginei construí-lo pela divisão do trabalho. Continuemos. Tenciono contar a minha
história. Difícil. Talvez deixe de mencionar particularidades úteis, que me pareçam acessórias e dispensáveis.
Também pode ser que, habituado a tratar com matutos, não confie suficientemente na compreensão dos
leitores e repita passagens insignificantes. De resto isto vai arranjado sem nenhuma ordem, como se vê. Não
importa. Na opinião dos caboclos que me servem, todo o caminho dá na venda.
(Adaptado de: RAMOS, G. São Bernardo. 92.ed. Rio de Janeiro: Record, 1986. p.7-12.)
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Quanto à organização da obra São Bernardo, assinale a alternativa correta.
a) É uma coletânea de contos narrados em primeira pessoa. As histórias nela contidas retratam a vida de um caboclo nordestino e suas proezas no sertão. Cada conto refere-se a uma dessas aventuras vividas pelo narrador-personagem.
b) É um romance narrado em primeira pessoa, por Mendonça, que resolve contar como perdeu todos os seus bens,
principalmente a fazenda São Bernardo, e passou da riqueza à pobreza em função das trapaças de Paulo Honório.
c) É um romance em que o protagonista, já mais velho, resolve contar sua história, valendo-se de sua memória.
Na sua estrutura, o romance intercala ações do passado com reflexões do presente.
d) É narrado por Graciliano Ramos a fim de contar a história de dois fazendeiros que lutavam por terras no sertão
nordestino, representando as forças políticas da transição da República Velha para a República Nova, voltada para a
modernização da agricultura.
e) Pode ser considerada tanto um romance como um livro de contos. É possível ler cada capítulo como se fosse uma
história independente. Todos eles são narrados em primeira pessoa, por Ribeiro, único homem letrado entre os
caboclos.
Alternativa correta: c
Justificativa
a) Incorreta. O livro é um romance e não pode ser lido como contos separadamente.
b) Incorreta. Quem narra a história é Paulo Honório. Além disso, São Bernardo nunca pertenceu a Mendonça.
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c) Correta. Quem narra o romance é Paulo Honório, depois da morte da esposa. Tentou fazê-lo pela “divisão do
trabalho”, mas não foi possível. Então, decidiu ele próprio realizar a tarefa. O romance intercala ações do passado
– suas memórias – com reflexões do presente, como, por exemplo: “E, falando assim, compreendo que perco o
tempo. Com efeito, se me escapa o retrato moral de minha mulher, para que serve esta narrativa? Para nada, mas
sou forçado a escrever.” (RAMOS, G. São Bernardo. 92.ed. Rio de Janeiro: Record, 1986, p.101.)
d) Incorreta. Graciliano Ramos é o autor do romance, não o narrador.
e) Incorreta. O livro é um romance e não pode ser lido como contos separadamente. Além disso, não foi narrado por
Ribeiro.
13
Um dos assuntos destacados na obra é o casamento de Paulo Honório com Madalena, uma professora primária,
que vinha da cidade.
Sobre essas duas personagens, assinale a alternativa correta.
a) Madalena foi prometida a Paulo Honório por seus pais. Assim, como honrava sua palavra, casou-se com a moça,
mesmo sem amá-la. Foi esse o principal motivo das constantes brigas do casal e do suicídio de Madalena.
b) Paulo Honório se casou com Madalena por interesse. Ele era um rapaz pobre, ela era filha única de Mendonça, um
fazendeiro rico e enfermo. Com a morte do pai, a moça se tornou um grande empreendimento para o rapaz.
c) Paulo Honório sempre amou Madalena, desde sua infância. Não tinha, porém, nenhuma chance com a moça diante
do costume do dote, próprio daquela época. Por amor, lutou até conseguir comprar a fazenda e, enfim, casar-se com
seu amor da adolescência.
d) O casal se conheceu na fazenda São Bernardo. Paulo Honório era o proprietário e Madalena, a professora que viria
para lecionar na escola rural da fazenda. Com a constante presença da moça em sua propriedade, o fazendeiro se
rendeu à paixão, casando-se com ela poucos meses depois.
e) Seu maior objetivo era garantir a existência de um herdeiro. O casamento para ele não tinha relação com sentimentos de amor; era um empreendimento. Sua natureza pragmática colocava, numa ordem de importância,
seus bens acima de qualquer pessoa.
Alternativa correta: e
Justificativa
A partir do trecho a seguir, pode-se perceber a alternativa e como a única correta.
Amanheci um dia pensando em casar. Foi uma ideia que me veio sem que nenhum rabo-de-saia a provocasse. Não
me ocupo com amores, devem ter notado, e sempre me pareceu que mulher é um bicho esquisito, difícil de governar.
(...) Não me sentia, pois, inclinado para nenhuma: o que sentia era desejo de preparar um herdeiro para as terras de
São Bernardo (p.57).
a) Incorreta. Madalena, como não conhecia Paulo Honório, não poderia ser prometida a ele em casamento.
b) Incorreta. Madalena não era rica. Paulo Honório enriqueceu antes de conhecer Helena.
c) Incorreta. Paulo Honório conheceu Madalena quando já tinha engendrado a ideia do casamento. A moça apareceu
para tornar sua empreita possível. Antes dela, o narrador havia pensado em muitas outras, mas nunca achava
alguém a sua altura para cumprir a tarefa de lhe dar um herdeiro.
d) Incorreta. Paulo Honório conheceu Madalena e, só depois, levou-a para a fazenda. Ela foi para se casar com ele,
não para lecionar na escola rural. Eles não se apaixonaram; casaram por interesse. Isso fica claro nos trechos a
seguir.
“O seu oferecimento é vantajoso para mim, seu Paulo Honório, murmurou Madalena. Muito vantajoso” (p.90).
“Sempre desejei viver no campo, acordar cedo, cuidar de um jardim. (...) Mas por que não espera mais um pouco?
Para ser franca, não sinto amor” (p.93).
e) Correta.
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Leia o texto, a seguir, e responda às questões de 14 a 16.
Numa prova de português do Ensino Fundamental, ante a pergunta sobre qual era a função do apóstrofo,
um aluno respondeu: “Apóstrofos são os amigos de Jesus, que se juntaram naquela jantinha que o Leonardo
fotografou”.
A frase, além de alertar sobre os avanços que precisamos na excelência da educação, é didática quanto aos
cuidados no uso da Língua Portuguesa, preciosidade que herdamos dos lusos, do galego e do latim.
Por falar em vírgula lembrei-me de caso ocorrido numa cidade paulista. O vereador proponente lia seu “improviso” na cerimônia de outorga do título de cidadania a um professor de português. A iniciativa deveu-se
ao fato de o mestre ter alfabetizado o nobre edil e outros munícipes no curso de adultos. O exaltado orador
disparou: “Este grande letrista me transformou num competente palavrista, pontuador e virgopalense”.
O constrangido catedrático, ao discursar, agradeceu, mas recusou a homenagem. “Não a mereço”, frisou!
Em tempo: virgopalense é o gentílico do município de Virgem da Lapa, localizado no Vale do Jequitinhonha
(MG).
Ao não dar explicações sobre o óbvio, o velho membro do magistério evitou a redundância, esse vício que
polui o idioma, como ilustra o ato de assinatura de convênio para projeto de piscicultura numa cidade do
interior gaúcho: “Vamos vender nossos peixes em todos os países da Terra”, bradou o prefeito, num arroubo
de entusiasmo. “Questão de ordem, Excelência, mas só nos da Terra? Por que não também nos países de
Marte, Vênus e até Saturno?” – ironizou o líder da oposição na Câmara Municipal.
O poder da vírgula e o das palavras é tão importante que, no passado, o artifício do veto à pontuação foi
usado para mudar o teor das leis contra os interesses da sociedade.
(Adaptado de: SILVA, J. G. O poder da vírgula. Folha de São Paulo, A2 Opinião, 2 set. 2012.)

14
Ao ser questionado sobre a função do apóstrofo, o aluno
a) ignorou que duas palavras, embora semelhantes quanto à disposição da sílaba tônica, podem não ser sinônimas.
b) observou que palavras sinônimas tanto podem ser homônimas (iguais na grafia) como parônimas (parecidas na
pronúncia, com significados diferentes).
c) atribuiu o mesmo significado a duas palavras semelhantes quanto à sonoridade, mas diferentes quanto ao número
de sílabas.
d) confundiu os doze apóstolos com os quatro evangelistas do Novo Testamento.
e) demonstrou desconhecer o nome do sinal gráfico (diacrítico) que serve para indicar a supressão de letra(s)
e som(ns) numa palavra.
Alternativa correta: e
Justificativa
a) Incorreta. O aluno não considerou a relação de sinonímia, simplesmente trocou uma palavra pela outra.
b) Incorreta. As palavras “apóstolos” e “apóstrofos” não podem ser consideradas homônimas (homógrafas, iguais na
grafia). Além disso, estas palavras não são sinônimas.
c) Incorreta. Apesar de terem sonoridade semelhante, as palavras possuem o mesmo número de sílabas.
d) Incorreta. Confundiu a palavra “apóstolos” com o sinal gráfico “apóstrofo”.
e) Correta.
15
Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, o significado da frase “Este grande letrista me transformou
num competente palavrista, pontuador e virgopalense”.
a) Com essas palavras elogiosas, o falante quis enaltecer a capacidade do professor de formar cidadãos preparados
para a política: bons leitores e oradores convincentes e pontuais.
b) O autor da homenagem ressaltou as qualidades de um bom professor de português: saber ler e interpretar as palavras
e ser capaz de empregar corretamente os sinais de pontuação e acentuação.
c) O homenageado era autor de letras de música, especialista em palavras cruzadas, funcionário que cuida do ponto e
pessoa nascida na cidade mineira de Virgem da Lapa.
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d) O mestre das primeiras letras conseguiu formar alunos que recorriam sempre ao dicionário, eram pessoas pontuais
e seguiam as regras gramaticais.
e) O ex-aluno se considera um exemplo da capacidade transformadora do professor do curso de jovens e adultos, por acreditar que hoje cultiva a oratória e escreve dentro das normas gramaticais.
Alternativa correta: e
Justificativa
a) Incorreta. Não era intenção do vereador enaltecer o professor, mas mostrar as suas próprias habilidades com a
Língua Portuguesa.
b) Incorreta. O vereador não enaltece a capacidade do professor em saber usar sinais de pontuação corretamente,
mas o enaltece como alfabetizador.
c) Incorreta. O termo letrista, nesse caso, não se refere à prática de escrever letras de música e, muito menos, à de
preencher palavras cruzadas. Letrista refere-se ao professor de línguas.
d) Incorreta. O texto não traz referências sobre o uso de dicionários.
e) Correta. O vereador, ao utilizar a frase, enaltece a si mesmo, considerando-se competente no trato com a Língua
Portuguesa.
16
No texto, para evitar a repetição de professor de português e vereador, o autor recorre, respectivamente, aos
elementos de coesão a seguir.
I. Catedrático e edil.
II. Letrista e virgopalense.
III. Mestre e letrista.
IV. Membro do magistério e orador.
Assinale a alternativa correta.
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.
Alternativa correta: b
Justificativa
I. Correta. No texto, catedrático e professor de português são sinônimos, assim como edil e vereador.
II. Incorreta. No texto, letrista e professor de português são sinônimos, porém virgopalense e vereador não possuem
correspondência semântica.
III. Incorreta. No texto, mestre e professor de português são sinônimos, porém letrista e vereador não possuem
correspondência semântica.
IV. Correta. No texto, membro do magistério e professor de português são sinônimos, assim como orador e vereador.
17
Leia o texto a seguir.
Acordava molhado, tanto como os éles dela. Os meus companheiros também, pois não tínhamos segredos
desses e partilhávamos. Mas sabíamos, Ludmila era um sonho impossível, como uma etérea patinadora sobre
o gelo, riscando círculos e ovais irrealizáveis, levantando pó de neve na derrapagem ligeira, um meteoro
silencioso luzindo na noite, uma gata se espreguiçando voluptuosamente, uma quimera. Ludmila era bela
demais, não existia na realidade, fugaz produto de um pintor inspirado. O belo não existe se faz doer. A nós
doía tudo por causa de Ludmila. E dos seus éles molhados.
(PEPETELA. O planalto e a estepe. São Paulo: Leya, 2009, p.37.)
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Com relação a esse texto, considere as afirmativas a seguir.
I. O narrador conta como foi a sua primeira relação sexual, que ocorreu com Ludmila, a bela professora por
quem passará a vida apaixonado e a quem buscará a vida toda.
II. O trecho “não tínhamos segredos desses e partilhávamos” indica que os amigos não se importavam em
dividir o amor carnal de Ludmila, visto que era impossível que ela optasse por apenas um deles.
III. Recupera certo clichê romântico, na medida em que mostra a personagem feminina como construção
idealizada, tornando-se uma figura inalcançável.
IV. Traz à tona certa sensualidade inocente do grupo de rapazes, tornando o amor coletivo, e não concretizado,
uma metáfora de juventude.
Assinale a alternativa correta.
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.
Alternativa correta: c
Justificativa
I. Incorreta. Júlio nunca chega a consumar a paixão que sente por Ludmila. Ele buscará a vida inteira por Sarangerel,
com quem viverá um amor real, inclusive fisicamente.
II. Incorreta. O trecho se refere à partilha de segredos. Os amigos sabiam que era impossível concretizar uma
relação carnal com ela e, por isso, não se importavam em partilhar as fantasias em relação à bela professora.
III. Correta. Os trechos “mas sabíamos, Ludmila era um sonho impossível” e “era bela demais, não existia na realidade, fugaz produto de um pintor inspirador” demonstram a idealização da figura feminina por parte do narrador,
recuperando o clichê romântico da mulher inalcansável.
IV. Correta. O amor não realizado e, por isso, apenas vivenciado como fantasia contribui para mostrar o caráter
idealista do grupo de jovens.
18
Sobre a obra O planalto e a estepe, de Pepetela, assinale a alternativa correta.
a) Conta a história de dois jovens anticomunistas caçados pela polícia durante a ditadura militar angolana entre os anos
trinta e quarenta do século passado.
b) Conta a história do casamento secreto entre Jean-Michel e Sarangerel durante a Guerra Civil que assolou a Europa
na década de cinquenta do século passado.
c) Narra a história do amor impossível entre dois jovens militantes chineses, impedidos de se relacionar por pertencerem
a famílias inimigas.
d) Narra a saga de Júlio e Sarangerel em busca da filha que lhes foi retirada, ainda bebê, pelos militantes ligados a
partidos anticomunistas da Rússia e da China.
e) O romance entre Júlio e Sarangerel traz como pano de fundo os bastidores da atuação política nos países
do chamado bloco comunista durante a Guerra Fria.
Alternativa correta: e
Justificativa
a) Incorreta. Eles não são anticomunistas e, além disso, ainda que Júlio seja angolano, a história de amor dos dois se
passa na União Soviética.
b) Incorreta. Sarangerel intenta casar-se com Júlio, sendo Jean-Michel apenas um amigo do casal. Além disso, o
pano de fundo não é a Guerra Civil na Europa.
c) Incorreta. Trata-se da história de dois militantes do Partido Comunista; ele, angolano; ela, mongol.
12
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d) Incorreta. O romance narra a busca de Júlio para rever Sarangerel e sua filha, que lhes haviam sido tiradas pelos
poderosos do Partido Comunista mongol.
e) Correta. A história do casal apaixonado se passa na União Soviética e mostra as contradições ideológicas do bloco
comunista no período que se convencionou chamar de Guerra Fria.

Leia o texto, a seguir, e responda às questões 19 e 20.

(Língua Portuguesa, ano 7, n.80, jun. 2012, p.11.)

19
Com base na leitura do texto, considere as afirmativas a seguir.
I. O autor refere-se à capacidade de decodificação e não de leitura dos babuínos.
II. O autor prova que memorizar palavras é o mesmo que atribuir sentidos a elas.
III. O texto mostra que os babuínos sabem realizar a leitura de palavras na língua inglesa.
IV. O texto revela que a leitura é a associação de palavras a significados.
Assinale a alternativa correta.
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.
Alternativa correta: b
Justificativa
I. Correta. O texto trata do processo de decodificação por parte dos babuínos, uma vez que eles reconhecem
sequências de letras, mas não são capazes de ler e atribuir sentidos.
II. Incorreta. O ato de memorizar palavras não significa, necessariamente, atribuir sentidos a elas, uma vez que
atribuir sentidos demanda relações contextuais, cognitivas etc.
13
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III. Incorreta. Os babuínos não sabem ler, sabem apenas diferenciar termos que fazem sentido dos que não fazem.
IV. Correta. Ler é associar palavras a sentidos e significados, como revela a última frase do texto.
20
Com relação aos recursos linguísticos utilizados no texto, considere as afirmativas a seguir.
I. Em “Depois de prepará-los por cerca de um mês e meio” e “dividir as palavras em vez de memorizá-las”,
os pronomes exercem a mesma função sintática e substituem, respectivamente, os termos macacos e
palavras.
II. A expressão dos que no trecho “Para surpresa da equipe, os babuínos conseguiram diferenciar os termos
que faziam sentido dos que não faziam”, relaciona-se à palavra termos.
III. Em “Para surpresa da equipe, os babuínos conseguiram diferenciar os termos”, a vírgula é utilizada para
separar o adjunto adverbial.
IV. No trecho “mesmo que não haja dúvidas de que a língua falada é importante para humanos que estão
aprendendo a ler, o desempenho dos babuínos destaca a importância dos aspectos visuais da leitura”, as
aspas são empregadas por se tratar de uma citação.
Assinale a alternativa correta.
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.
Alternativa correta: e
Justificativa
I. Incorreta. Os pronomes oblíquos los/las exercem a função sintática de objeto direto e substituem, respectivamente,
os termos babuínos e palavras, pois o termo “macacos” não é literalmente, citado no texto.
II. Correta. Para não haver a repetição da palavra “termos”, o autor do texto optou por suprimi-la utilizando a expressão dos que.
III. Correta. A vírgula separa o adjunto adverbial antecipado.
IV. Correta. As aspas referem-se ao discurso direto, ou seja, à fala da pesquisadora Anne Castles, comprovando a
citação.

14

UEL – VESTIBULAR 2013
LÍNGUA ESTRANGEIRA (ESPANHOL)
Leia o texto, a seguir, e responda às questões de 21 a 23.
De cómo la tecnología forma lectores más inteligentes y mejores
En un artículo publicado en TeleaRead, titulado How eReader technology has made me a smarter reader and learner
[Cómo la tecnología aplicada a la lectura han hecho de mí una mejor lectora y una aprendiz más
inteligente] y escrito por Joanna, una colaborada habitual de esta página, la redactora detalla cuáles son, en su opinión, los beneficios que a ella le ha aportado la lectura digital.
Aunque en un principio la periodista confiesa que los libros de texto no
están tan disponibles en su formato electrónico como en el tradicional o
que en ocasiones las versiones electrónicas son limitadas, apunta después cuatro razones que la llevan a declarar que la tecnología ha hecho
de ella una persona más inteligente y mejor lectora:
1. Los diccionarios incorporados hacen que aprender un idioma
sea una tarea muy sencilla. Joanna explica cómo antes de la aparición de dispositivos de lectura como Kindle o iPad, leer en otro idioma
era algo de lo más tedioso. Gracias al desarrollo de ciertas aplicaciones, es posible traducir frases completas sobre la marcha y entender
el sentido del texto.
2. La incorporación de Wikipedia en estos dispositivos hace que la lectura de textos de no-ficción sea una
“delicia”. Esta periodista confiesa que últimamente lee muchos más libros de no ficción, ya que con la incorporación de Wikipedia en los lectores electrónicos y tabletas es posible hacer referencias cruzadas sin que esto
suponga una molestia. Es posible buscar detalles o explicaciones no sólo dentro del mismo dispositivo, sino incluso
sin siquiera salir de la aplicación.
2. La posibilidad de destacar parte del texto permite retener mejor y compartir pasajes importantes. Joanna
explica cómo siempre tiene un archivo ePub en su ordenador de mesa, y, cuando acaba de leer un libro, recoge los
pasajes que ha destacado y los copia en este archivo. Más adelante, puede convertirlo a formato movi y enviarlo
por correo electrónico a su Kindle.
2. Crear recopilaciones mediante las herramientas de auto-creación de forma sencilla. Aunque comenta que le
gustan las novelas, no son las únicas lecturas que emocionan a esta periodista. Confiesa que también le atrae la
poesía, pero las antologías que se ofrecen hasta el momento en formato digital le parecen un “totum revolutum”
que no le acaba de satisfacer. Ella prefiere elegir aquellas cosas que más le han gustado o llamado la atención y
crear sus propias colecciones.
Joanna, para finalizar, opina que las limitaciones que tiene el actual sistema de libros de texto electrónico son parte de lo
que ella denomina “ecuación de aprendizaje”. Afirma aprender mucho de los libros que lee por diversión y declara que
la lectura digital ha supuesto para ella un auténtico regalo.
(Adaptado de: <http://www.queleer.com.ve/noticias/07072012_01.html>. Acesso em: 29 jul. 2012.)

21
Com base no texto, assinale a alternativa correta.
a) A autora do artigo apresenta e justifica sua opinião sobre os benefícios da leitura digital.
b) A autora menciona tipos de textos que despertam mais o interesse dos usuários que se manifestaram.
c) As versões de livros digitais são equivalentes às versões tradicionais, conforme os argumentos explicitados.
d) O texto apresenta uma coletânea de opiniões dos leitores da coluna sobre a leitura digital.
e) O índice de satisfação manifestado pela autora sobre a leitura digital por diversão é insignificante.
Alternativa correta: a
Justificativa
a) Correta. Comprova-se que o artigo apresenta a opinião da autora sobre a leitura digital mediante o excerto:
“(...) una colaboradora habitual de esta página, la redactora detalla cuáles son, en su opinión, los beneficios que a
ella le ha aportado la lectura digital”.
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b) Incorreta. Ela aponta quatro razões que a levam a declarar que a tecnologia a fez uma pessoa mais inteligente e
uma melhor leitora. Não menciona o que desperta mais o interesse dos usuários.
“apunta después cuatro razones que la llevan a declarar que la tecnología ha hecho de ella una persona más
inteligente y mejor lectora´´.
c) Incorreta. A autora menciona que os livros de formato eletrônico apresentam limitações.
“(...) la periodista confiesa que los libros de texto no están tan disponibles en su formato electrónico como en el
tradicional o que en ocasiones las versiones electrónicas son limitadas”.
“Joanna, para finalizar, opina que las limitaciones que tiene el actual sistema de libros de texto electrónico son parte
de lo que ella denomina “ecuación de aprendizaje” ”.
d) Incorreta. O texto apresenta a opinião da autora do texto, uma colaboradora habitual da página do TeleaRead.
e) Incorreta. A autora declara que a leitura digital a auxiliou a ser uma leitora melhor e mais inteligente, como se fosse
um verdadeiro presente.
“(...) declara que la lectura digital ha supuesto para ella un auténtico regalo”.
22
Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, a finalidade dos quatro aspectos listados, no texto, pela
colunista.
a) Afirmar a melhora na habilidade leitora manifestada pelos participantes da pesquisa em questão.
b) Fundamentar a declaração pessoal da autora do artigo acerca da relação tecnologia e leitura.
c) Informar sobre os aplicativos disponíveis para criação de textos digitais e divulgação no meio digital.
d) Organizar e sequenciar procedimentos para uma leitura eletrônica mais prazerosa e eficaz.
e) Ratificar a visão da autora sobre a superioridade de retenção de informações por meio da leitura digital.
Alternativa correta: b
Justificativa
a) Incorreta. Não há menção aos participantes da pesquisa. A autora declara sua opinião sobre ela mesma, como
leitora.
b) Correta. O segundo parágrafo esclarece que os quatro aspectos apresentados na sequência do texto referem-se
às razões para sua afirmação quanto à contribuição da tecnologia para que ela se tornasse mais inteligente e uma
leitora melhor.
“Aunque en un principio la periodista confiesa que los libros de texto no están tan disponibles en su formato
electrónico como en el tradicional o que en ocasiones las versiones electrónicas son limitadas, apunta después
cuatro razones que la llevan a declarar que la tecnología ha hecho de ella una persona más inteligente y mejor
lectora:”
c) Incorreta. Não há menção aos aplicativos, nem divulgação no meio digital.
d) Incorreta. Não há uma organização nem sequência procedimentais para uma leitura mais prazerosa e eficaz.
e) Incorreta. Não há menção, no texto, a uma ratificação da superioridade de retenção de informações por meio da
leitura digital.
23
Sobre a colaboradora Joanna, assinale a alternativa correta.
a) Alimenta uma página de leitura com excertos dos livros mais interessantes.
b) Apresenta limitações com alguns equipamentos e ainda usa o computador de mesa.
c) Enquanto leitora, dá preferência à leitura de títulos sobre ficção e romance.
d) Interpreta a leitura, que a diverte, por meio digital, como um verdadeiro presente.
e) Sua colaboração na coluna é por meio de textos sobre educação e aprendizagem.
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Alternativa correta: d
Justificativa
a) Incorreta. Ela colabora, com certa frequência, na página do artigo em questão, porém não há informações que
comprovem que ela alimenta alguma página de leitura.
b) Incorreta. Não há elementos que comprovem que ela ainda utiliza o computador de mesa e que ela possui limitações
com alguns equipamentos tecnológicos. A autora também menciona que a leitura digital ainda apresenta limitações.
c) Incorreta. Não há informações, no texto, sobre ficção. A autora menciona que gosta de ler romances e que a poesia
a atrai. Ela confessa que lê mais livros não ficcionais.
“Aunque comenta que le gustan las novelas, no son las únicas lecturas que emocionan a esta periodista. Confiesa
que también le atrae la poesía,...”
“Esta periodista confiesa que últimamente lee muchos más libros de no ficción,...”
d) Correta. De acordo com o texto, a autora afirma “aprender mucho de los libros que lee por diversión y declara que
la lectura digital ha supuesto para ella un auténtico regalo”.
e) Incorreta. Não há informações que comprovem que seus textos são sempre sobre educação e aprendizagem.
Nesse texto, em especial, ela fala sobre tecnologia e suas contribuições na formação de melhores leitores e mais
inteligentes.

Leia os quadrinhos, a seguir, e responda às questões 24 e 25.

(Disponível em: <http://www.gaturro.com>. Acesso em: 1 jul. 2012.)

24
Com base nos quadrinhos, assinale a alternativa correta.
a) A pulga fêmea discute com seu marido por terem se mudado da moradia anterior.
b) A pulga fêmea reclama dos conselhos que sua mãe lhe deu sobre seu casamento atual.
c) Gaturro escuta a conversa do casal sem entender o porquê da passividade da pulga macho.
d) Gaturro escuta as críticas e as lamentaçõe da pulga fêmea sobre sua atual moradia.
e) Gaturro escuta uma discussão entre um casal de pulgas sobre a falta de moradias.
Alternativa correta: d
Justificativa
a) Incorreta. A moradia que é descrita era do pretendente da pulga fêmea, mas o casal nunca chegou a morar lá.
b) Incorreta. A pulga fêmea reclama por não ter escutado os conselhos da sua mãe e ter se casado com seu atual
marido, com o qual não parece feliz.
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c) Incorreta. Gaturro se surpreende no final da tirinha ao perceber que ele é uma das causas das reclamações da
pulga fêmea, que reclama da própria moradia, não de outras.
d) Correta. A pulga reclama do gato por se sentir apertada numa “moradia” de apenas dois ambientes.
e) Incorreta. O casal está discutindo porque a pulga fêmea apenas lamenta a escolha do marido e diz como teria
sido sua vida se tivesse se casado com outra pulga, Ernesto, que lhe ofereceria uma moradia melhor. Não há
comentários sobre a falta de moradias.
25
Sobre a descoberta de Gaturro, considere as afirmativas a seguir.
I. A mãe da pulga fêmea vai morar com o casal, apesar das reclamações da pulga fêmea pela falta de espaço
e pela filha não ter se casado com Ernesto.
II. Além de estar infestado pela primeira vez por pulgas, Gaturro terá que lidar com os problemas matrimoniais
desse casal de parasitas.
III. Alguns dos problemas do casal de pulgas que infestou Gaturro originam-se da época em que ainda eram
solteiros, segundo a opinião da mãe da pulga fêmea.
IV. O corpo de Gaturro está infestado por parasitas e ele percebe que os problemas do casal de pulgas vão
além da relação entre eles, atingindo o gato.
Assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)
d)
e)

Somente as afirmativas I e II são corretas.
Somente as afirmativas I e IV são corretas.
Somente as afirmativas III e IV são corretas.
Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

Alternativa correta: c
Justificativa
I. Incorreta. A pulga fêmea reclama da falta de espaço, mas não diz que a mãe dela vai morar com o casal.
II. Incorreta. Gaturro já havia sido infestado por pulgas anteriormente, “¡Otra vez tengo pulgas!”. Não há menção ao
fato de que Gaturro terá que lidar com os problemas matrimoniais desse casal de parasitas.
III. Correta. Podemos verificar tal fato quando a pulga fêmea menciona que sua mãe lhe aconselhara a não se casar
com seu atual marido.
IV. Correta. Gaturro está envolvido na discussão porque ele é a atual moradia do casal de pulgas, motivo da resignação da pulga fêmea.
Leia o texto, a seguir, e responda às questões de 26 a 28.
Preocupación entre los expertos por las nuevas píldoras antiobesidad
Quien descubra la píldora para adelgazar, habrá encontrado una mina de oro. La obesidad es un problema de salud
pública (se calcula que el 20% de la población mundial tiene sobrepeso, un porcentaje que en los países ricos pasa del
30%), y la idea de tratarla con pastillas es muy atractiva. Pero este abordaje no convence a los expertos españoles del
Centro de Investigación Biomédica en Red de Fisiopatología de la Obesidad y la Nutrición (Ciberobn), que recuerdan
que para combatir el sobrepeso lo primero que hay que hacer es “reducir la ingesta calórica, practicar ejercicio físico y
modificar los hábitos alimentarios”. El recurso al tratamiento farmacológico es la última opción. Debe hacerse “cuando
las demás opciones hayan fallado o como complemento de estas”, según los médicos.
El motivo de esta advertencia es la aprobación por la Agencia del Medicamento (FDA) de EE UU de las dos primeras
pastillas para adelgazar en años: Belviq y Qsymia. Su uso en quienes tienen sobrepeso solo se aconseja si se tiene
algún otro factor de riesgo, como hipertensión, colesterol o diabetes, y siempre acompañado de dieta y ejercicio. Este
compuesto – una combinación de dos principios activos – es el que más preocupa a los médicos. “Existe una falta de
datos de eficacia a largo plazo y de seguridad para la farmacoterapia antiobesidad, limitando así la recomendación de
rutina de dicho tratamiento en periodos prolongados”, apunta en una nota José López Miranda, del comité de dirección
del Ciberobn. Los estudios, además, “incluyeron pocos pacientes de edad avanzada”, por lo que “este grupo de población
queda fuera de cualquier recomendación”, añade.
(Adaptado de: <http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/08/02/actualidad/1343914275_154611.html>. Acesso em: 1 ago. 2012.)
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26
Em relação às novas pílulas antiobesidade, assinale a alternativa correta.
a) O tratamento integrado com dieta, exercícios e os novos medicamentos é a melhor opção quando feito a longo prazo
por pessoas que sofrem de sobrepeso.
b) Os especialistas que estudam a obesidade criaram os medicamentos tendo como foco, primeiramente, os idosos e,
posteriormente, a população mais jovem.
c) Os novos medicamentos contra a obesidade que foram autorizados para comercialização nos Estados Unidos devem
ser utilizados pelas pessoas até atingirem seu peso ideal.
d) As chamadas pílulas milagrosas para emagrecer finalmente chegaram ao mercado norte-americano e podem ser
utilizadas como medida preventiva contra a obesidade, sem contraindicação.
e) As pessoas que sofrem de obesidade, que tenham outras doenças associadas, podem contar com dois novos
medicamentos para o tratamento desses males.
Alternativa correta: e
Justificativa
a) Incorreta. O texto adverte que ainda não se conhecem os efeitos dos medicamentos a longo prazo.
b) Incorreta. O texto fala que as pessoas de idade mais avançada não foram contempladas no estudo, portanto, não
se recomenda que façam uso da medicação.
c) Incorreta. O texto não fala até quando os medicamentos devem ser utilizados. Ademais, aponta que é cedo para se
saber quais os efeitos que terão sobre os pacientes em tratamentos a longo prazo, o que pode ser um perigo para
quem queira perder muito peso ou não consiga atingir o peso desejado.
d) Incorreta. As pílulas são para tratar os obesos e não para prevenir a obesidade. Além disso, recomenda-se evitar o
uso prolongado e indiscriminado, pois ainda, não se sabe se pode haver efeitos colaterais.
e) Correta. O autor fala de dois novos medicamentos que podem auxiliar os obesos que apresentam fatores de risco,
e não qualquer pessoa que queira simplesmente perder peso.
27
Assinale a alternativa que corresponde, correta e respectivamente, às traduções das palavras expertos, adelgazar
e largo.
a) Especialistas, emagrecer e longo.
b) Especialistas, emagrecer e maior.
c) Inteligentes, crescer e longo.
d) Inteligentes, emagrecer e longo.
e) Inteligentes, emagrecer e maior.
Alternativa correta: a
Justificativa
As traduções das palavras são, respectivamente, especialistas, emagrecer e longo.
28
De acordo com o texto, considere as afirmativas a seguir.
I. As novas pílulas contra obesidade têm como objetivo promover um tratamento a longo prazo para pacientes que não responderam bem a outros tratamentos.
II. O tratamento com as novas pílulas contra obesidade tem como foco os idosos e as crianças como medida
preventiva, já que os índices de obesidade no mundo são alarmantes.
III. Os altos índices de obesidade na população são preocupantes e, embora tenham sido aprovados remédios
para combater esse mal, os pesquisadores espanhóis estão receosos a respeito deles.
IV. Pacientes que não respondem a outros tratamentos contra obesidade podem contar com as pílulas Belviq
e Qsymia como auxiliares no combate a esse mal nos Estados Unidos.
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Assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)
d)
e)

Somente as afirmativas I e II são corretas.
Somente as afirmativas I e IV são corretas.
Somente as afirmativas III e IV são corretas.
Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

Alternativa correta: c
Justificativa
I. Incorreta. O tratamento com as novas pílulas não é recomendado para pacientes por um longo período de tempo,
já que não se conhecem os efeitos a longo prazo.
II. Incorreta. O tratamento com as novas pílulas não foi testado em idosos.
III. Correta. Os especialistas espanhóis têm receio em relação a esse tratamento por não conhecerem seus efeitos a
longo prazo e por não terem sido testados em idosos.
IV. Correta. As pílulas são o último recurso ou um recurso auxiliar para combater a obesidade, não o único.

Leia a charge, a seguir, e responda às questões 29 e 30.

(Adaptado de: <http://www.maitena.com.ar>. Acesso em: 1 ago. 2012.)

29
Sobre a charge, considere as afirmativas a seguir.
I. A criança parece ter reclamado de não ter o que fazer, e o homem lhe diz que uma pessoa inteligente não
se entedia.
II. A pessoa que está sentada lendo se questiona se ler é uma opção considerável contra a angústia.
III. O homem proíbe que a criança invente coisas interessantes para fazer e a aconselha a não se aborrecer.
IV. Para a pessoa sentada, pessoas inteligentes não ficam entediadas, mas angustiadas.
Assinale a alternativa correta.
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.
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Alternativa correta: b
Justificativa
I. Correta. O homem diz que não é possível que a criança fique entediada, visto que uma pessoa inteligente sempre
encontrará coisas interessantes para fazer.
II. Incorreta. A pessoa sentada expressa seu ponto de vista, em pensamento, sobre o assunto discutido entre o
homem e a criança. Não tece nenhum comentário, nem se questiona sobre o ato de ler.
III. Incorreta. O homem diz que, com tantas coisas interessantes para se fazer, é impossível que uma pessoa inteligente fique entediada. Ele não proíbe nada, pelo contrário. Apenas incentiva, implicitamente, a criança a pensar
em algo interessante para ocupar seu tempo.
IV. Correta. O homem afirma que pessoas inteligentes não sofrem de tédio, e a pessoa sentada na poltrona diz que
elas sofrem, na verdade, é de angústia.
30
Em relação à charge de Maitena, considere as afirmativas a seguir.
I. A opinião que a pessoa sentada na poltrona expressa em pensamento é contraditória à reação da criança
de aborrecer-se facilmente.
II. A imagem mostra duas pessoas mais velhas e uma criança que, na situação, parece não estar se divertindo.
III. A fala do homem parece trazer uma orientação implícita de que a criança deve procurar algo interessante
com o que se ocupar.
IV. O pensamento da pessoa que está sentada lendo mostra seu desacordo com o comentário feito pelo homem.
Assinale a alternativa correta.
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.
Alternativa correta: e
Justificativa
I. Incorreta. O pensamento da pessoa que está sentada está associado à fala do homem, sugerindo que as chamadas pessoas inteligentes não ficam entediadas já que sofrem, na verdade, de angústia.
II. Correta. Percebe-se que a criança reclama de estar entediada e os adultos parecem não saber que tipo de
atividade agrada mais as pessoas dessa faixa etária.
III. Correta. O homem diz para a criança que uma pessoa inteligente jamais fica entediada, pois pensa sempre em
algo interessante para fazer.
IV. Correta. A pessoa sentada, lendo e com postura de intelectual, discorda da resposta do homem que fala que
pessoas inteligentes nunca ficam entediadas e diz que elas, na verdade, ficam angustiadas.

21

