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GABARITO DE LÍNGUA PORTUGUESA - CONCURSO DE BOLSAS – CJN - 2021 
 
1. Leia o texto para responder à questão. 
 

 
 
José Carlos Almeida Cruz ganhou notoriedade em Osasco, na Grande São Paulo, depois de aparecer na TV fazendo uma “selfie” 
para registrar o acidente envolvendo policiais durante a passagem da tocha olímpica pela cidade, na quinta-feira (21). 
 
Zé Carlos ganhou memes na internet, críticas por não ter ajudado os acidentados e o apelido de “Tiozinho da selfie”. "Na hora eu 
só pensei na foto, em poder guardar uma lembrança. Era um momento único", disse. 
 
A atitude do homem de 47 anos em sacar o celular e posar para a própria foto com o acidente ao fundo foi filmada e chamou a 
atenção quando apareceu na TV e na internet. Mesmo sem intenção, ele ficou famoso nas redes sociais. 
 

Disponível em: <http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2016/07/so-pensei-na-foto-diz-autor-de-selfie-em-acidente-no-tour-da-
tocha-olimpica.html> Acesso em: 01 out. 2018. 

 
 
O gênero notícia tem a função primordial de informar sobre fatos ocorridos. O texto é uma notícia cujos fatos narrados   
a) questionam as críticas feitas na internet sobre a selfie de José Carlos.     
b) criticam satiricamente o comportamento de José Carlos.     
c) denunciam a falta de cuidado com a tocha olímpica.     
d) enfatizam a fama que José Carlos ganhou com sua atitude.     
e) promovem reflexão sobre atitudes egoístas em detrimento de atitudes solidárias.    
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

Transferência de Neymar ao PSG é golpe de ‘soft power’ do Catar a países do Golfo, dizem especialistas 
 

A transferência do 
1
fenômeno brasileiro Neymar ao Paris Saint-Germain (PSG) representa uma estratégia de marketing e 

um golpe de ‘soft power’ do Catar contra os países do Golfo que cortaram relações diplomáticas com o emirado. Esta é a análise 
de especialistas ouvidos pela agência de notícias France Presse e do 

2
comentarista da GloboNews, Marcelo Lins.  

Neymar se tornou o jogador mais caro da história do futebol, com o pagamento da cláusula de rescisão no valor de € 
222 milhões (R$ 812 milhões).  

Segundo Mathieu Guidere, 
3
especialista em geopolítica do mundo árabe consultado pela AFP, o anúncio da 
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transferência do jogador ao PSG, 
4
que é de um fundo de investimentos do Catar, “foi testado entre catarianos como uma espécie 

de estratégia de comunicação que ofuscaria o debate em torno de outras considerações, como o terrorismo”.  
Marcelo Lins, comentarista da GloboNews, 

5
afirmou que a transferência beneficia a imagem do Catar. “Um pequeno 

país riquíssimo em petróleo, do Golfo, que bota tanto dinheiro para dar alegria a uma torcida, ou a milhões de torcedores 
espalhados pelo mundo... você tem uma volta disso na imagem do Catar, que é muito grande”, 

6
disse à GloboNews. “É uma 

grande jogada de marketing do Catar como um todo”, acrescentou.  
O Catar enfrenta a sua pior crise política em décadas, com a Arábia Saudita e outros países do Golfo tendo cortado 

relações diplomáticas com o emirado por acusações de apoio a grupos terroristas. O Catar nega as acusações e diz que o objetivo 
é prejudicar o emirado rico em gás.  

Com a transferência de Neymar, Doha pode estar de olho em investir em ‘soft power’. O conceito de ‘
7
soft power’ 

(
8
‘poder suave’, em tradução livre) foi elaborado para definir a influência de países nas relações internacionais por meio de 

investimentos em ações positivas.  
“Esse é um golpe de ‘soft power’. 

9
O Catar precisa demonstrar ao mundo que, apesar de todas as acusações, é o país 

mais resiliente no Oriente Médio”, 
10

disse à AFP Andreas Krieg, 
11

analista de risco político no King’s College de Londres. “Ter o 
melhor jogador do mundo mostra ao resto do mundo que se o Catar é determinado, eles ainda têm os maiores recursos para 
tirar e, se necessário, usar o dinheiro que têm para promover a sua agenda”, acrescentou.  

O custo da transferência de Neymar “envia um sinal muito forte para o mundo esportivo e um sinal muito forte de 
desafio contra os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita”, disse Krieg. “Eles queriam esse jogador e usaram o dinheiro para 
comprá-lo a qualquer preço”. [...]  
  

https://g1.globo.com/mundo/noticia/transferenciade-neymar-ao-psg-e-golpe-de-soft-power-docatar-a-paises-do-golfo-dizem-
especialistas.ghtml  

 
 
2. As palavras “transferência” e “fenômeno” são acentuadas considerando-se a mesma regra de acentuação das seguintes 
palavras presentes no texto: 
a) Árabes e Arábia, respectivamente.     
b) agência e análise.     
c) décadas e riquíssimo.     
d) história e ingênuo.     
e) notícia e lâmpada.  
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

A imigrante italiana que se formou em nutrição aos 87 anos escreveu o TCC inteiro à mão 
 

Os cabelos brancos de Luísa Valencic Ficara contrastaram com a 
1
juventude dos colegas durante 

2
sua formatura. Nascida 

na 
3
Itália, Luísa imigrou para a América do Sul durante a Segunda Guerra Mundial, viveu em três países sul-americanos e se 

estabeleceu em Jundiaí, no interior de São Paulo. Aos 87 anos, ela acaba de se formar em nutrição. 
Dona Luísa, como é conhecida, vive na 

4
cidade há 40 anos. Após o falecimento do marido e de sua irmã, ela decidiu 

voltar a estudar para se manter ocupada. Foi assim que surgiu a ideia de se matricular no curso de nutrição do Centro 
Universitário Padre Anchieta. A 

5
graduação foi concluída após seis anos de estudos, com um TCC sobre a cana-de-açúcar no 

Brasil. Segundo informações do 
6
Grupo Anchieta, 

7
todo o trabalho foi escrito à mão. Colegas, professores e funcionários da 

8
instituição ajudaram com a parte da digitação, configuração e impressão do trabalho, para apoiar Dona Luísa. 

Mas a graduação não é o limite para a idosa. Ela, que também frequenta aulas de alemão, inglês e francês, já está 
pensando em ingressar em um curso de pós-graduação para continuar estudando, segundo contou ao G1.  
  

Disponível em: http://www.hypeness.com.br/2017/09/aimigrante-italiana-que-se-formou-em-nutricaoaos-87-anos-escreveu-o-
tcc-inteiro-a-mao/. Acesso: 23/9/17.  

 
 
3. “Segundo informações do Grupo Anchieta, todo o trabalho foi escrito à mão.” Assinale a opção que justifica corretamente o 
uso da crase no trecho acima: 
a) A expressão “à mão” é uma locução adverbial composta por palavra feminina.    
b) O trecho está inadequado, pois não se justifica o uso da crase. 
c) A crase foi usada por uma questão de regência nominal – a palavra “escrito” rege obrigatoriamente preposição a.     
d) A crase sempre é obrigatória antes da palavra “mão”, por se tratar de palavra feminina. 
e) A crase é opcional nessa expressão e a tendência da gramática normativa é não utilizá-la.      
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TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Gabarito da segunda aplicação do Enem 2016 é divulgado; uma questão é anulada 

Enem de dezembro ocorreu devido às ocupações de locais de prova por movimentos estudantis. Inep divulgou respostas oficiais 
nesta quarta (7); nota final sai em janeiro. 

 
 O gabarito oficial da segunda aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foi divulgado nesta quarta-feira (7), 
pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Uma das questões da prova de ciências da 
natureza foi anulada, na prova de sábado, dia 3 de dezembro: é a 52 na prova amarela, 88 na rosa, 60 na azul e 58 na branca. 
 A pergunta pedia que o candidato analisasse quatro gráficos. De acordo com o Inep, embora não haja incorreções nos 
dados, "as escalas apresentadas podem ter dificultado a visualização dos pontos relativos à concentração de gases e assim, a 
partir de um cálculo mais sofisticado, permitido uma segunda interpretação por alguns participantes". Segundo o órgão, a 
pergunta não será considerada no cálculo das proficiências. "Como a prova do Enem é baseada na Teoria de Resposta ao Item 
(TRI), a anulação não tem impacto no resultado final", afirma o comunicado do Inep. 
 

Disponível em: http://g1.globo.com/educacao/enem/2016/noticia/gabarito-da-segunda-aplicacao-do-enem-2016-e-
divulgado.ghtml. Acesso em 10 Dez 2016.  

 
 
4. Considerando o texto, analise as afirmações abaixo e assinale a alternativa CORRETA. 
 
I. O título e o subtítulo desse texto concentram as informações relevantes que serão apresentadas a seguir, de modo a reforçar 

os objetivos do gênero notícia: relatar fatos e informar o leitor, de modo objetivo. 
II. Para auxiliar o efeito de objetividade necessário à notícia, o texto utiliza a terceira pessoa do discurso. 
III. O autor dessa notícia usa predominantemente os verbos no pretérito imperfeito, para marcar a sequência dos fatos relatados. 
IV. A citação de datas, de quantidades e de fontes específicas contribui para a imparcialidade do texto e traz credibilidade à 

notícia.  
a) Somente as afirmações II e IV são verdadeiras.    
b) Somente as afirmações I, II e IV são verdadeiras.    
c) Somente as afirmações I, II e III são verdadeiras.    
d) Somente a afirmação III é verdadeira.    
e) Somente as afirmações I e II são verdadeiras.    
  
5. Leia o texto a seguir:  
 
EUA ligam zika à microcefalia  
 
O Centro de Controle de Doenças (CDC) dos Estados Unidos confirmou na quinta-feira, 14/04, o vínculo entre o vírus zika e 
defeitos de nascimento, como a microcefalia. Segundo o CDC, o próximo passo é determinar se as crianças nascidas com 
microcefalia de mães infectadas com o zika “são a ponta do iceberg dos efeitos nocivos no cérebro e outros problemas”. 

Época, 18/04/16, p. 20. 
 

5. “Segundo o CDC, o próximo passo é determinar se as crianças nascidas com microcefalia de mães infectadas com o zika ‘são a 
ponta do iceberg dos efeitos nocivos no cérebro e outros problemas’. O trecho grifado agrega ao texto uma informação:  

 
a) conformativa     
b) comparativa.    
c) causal.     
d) condicional.    
e) concessiva.    
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
O telejornalismo é um dos principais produtos televisivos. Sejam as notícias boas ou ruins, ele precisa garantir uma experiência 
esteticamente agradável para o espectador. Em suma, ser um “infotenimento”, para atrair prestígio, anunciante e rentabilidade. 
Porém, a atmosfera pesada do início do ano baixou nos telejornais: Brumadinho, jovens atletas mortos no incêndio do CT do 
Flamengo, notícias diárias de feminicídios, de valentões armados matando em brigas de trânsito e supermercados. Conjunções 
adversativas e adjuntos adverbiais já não dão mais conta de neutralizar o tsunami de tragédias e violência, e de amenizar as más 
notícias para garantir o “infotenimento”. No jornal, é apresentada matéria sobre uma mulher brutalmente espancada, internada 
com diversas fraturas no rosto. Em frente ao hospital, uma repórter fala: “mas a boa notícia é que ela saiu da UTI e não precisará 
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mais de cirurgia reparadora na face...”. Agora, repórteres repetem a expressão “a boa notícia é que...”, buscando alguma brecha 
de esperança no “outro lado” das más notícias. 
 

(Adaptado de Wilson R. V. Ferreira, Globo adota “a boa notícia é que...” para tentar se salvar do baixo astral nacional. Disponível 
em https://cinegnose. Blogs pot.com/2019/02/globo-adota-boa- noticia-e-que-para.html. Acessado em 01/03 /2019.) 

  
 
 
6. A palavra “infotenimento” presente no texto é  
a) uma informação específica, própria dos telejornais.   
b) uma palavra estrangeira, o que justifica o uso das aspas.    
c) um neologismo que mistura informação com entretenimento.    
d) um termo técnico específico da área do jornalismo.    
e) uma palavra que só remete a boas notícias, independentemente da situação noticiada.  
  
7. Da agonia 
 
quilombos queimados... 
hoje se dança uma alegria tonta 
sobre a areia movediça da agonia 
 
cachaça e mentira 
enlameiam o terreiro 
para o lucro alheio 
e o samba bamboleia 
meio bêbado 
mulatas no picadeiro 
showrando 
um eterno fevereiro 
 
pura necessidade: nossos ancestrais 
vão acendendo seus olhos 
nos porões de nossos poros. 
 

CUTI. Flash crioulo sobre o sangue e o sonho. Belo Horizonte: Mazza, 1987. 
 
 
No contexto do poema, a palavra “showrando” associa o significado de ‘show’ à ideia de  
a) sofrimento, em uma crítica à espetacularização vazia da cultura negra.     
b) resistência, em uma alusão à manutenção do regime escravocrata.     
c) desrespeito, em uma postura contrária ao estado de embriaguez.     
d) exibicionismo, em uma referência às tradições carnavalescas.     
e) entretenimento, em uma referência ao Carnaval. 
  

 
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Analise a charge para responder à(s) questão(ões). 
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8. Todas as afirmações sobre a charge estão corretas, EXCETO:  
a) O título remete à junção de “democracia” e “gracinhas”.    
b) O efeito de humor se baseia no fato de o candidato responder à frase “me ajuda a comer” sugerindo que a ajuda ideal seria 

dividir o lanche.    
c) Uma inferência possível para a situação comunicativa expressa na charge é a de que em épocas de eleição os políticos 

costumam olhar mais para seus eleitores, ainda que não enxerguem suas reais necessidades. 
d) O candidato demonstra verdadeira empatia com a situação de desamparo do homem na rua.    
e) A diferença de vestimentas entre os dois homens também é significativa para observar a desigualdade social expressa pela 

fome do morador de rua.  
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9. TECNOLOGIA 

 

Hackers invadem a rede de computadores da Microsoft 

27-out-2000. 

 

Direção da maior empresa de softwares do mundo descobriram que invasores tiveram acesso aos códigos produzidos pela 

companhia e chamam o FBI para ajudar nas investigações. 

 (Veja online - "Notícias Diárias".) 

 

No trecho reproduzido, incorre-se num erro gramatical, por conta  

a) da concordância do verbo "descobriram"    
b) do emprego de artigo em "aos códigos".    
c) da apassivação do verbo "produzidos".    
d) da regência do verbo "chamam".    
e) do complemento do verbo "tiveram".    
  
10. OXÍMORO (ou PARADOXO) é uma construção textual que agrupa significados que se excluem mutuamente. Para Garfield, a 
frase de saudação de Jon (tirinha a seguir) expressa o maior de todos os oxímoros. 

 

 
 

Nas alternativas a seguir, estão transcritos versos retirados do poema "O operário em construção". Pode-se afirmar que ocorre 
um oxímoro em  
a) "Era ele que erguia casas 
     Onde antes só havia chão."    
b) "... a casa que ele fazia 
     Sendo a sua liberdade 
     Era sua escravidão."    
c) "Naquela casa vazia 
     Que ele mesmo levantara 
     Um mundo novo nascia 
     De que sequer suspeitava."    
d) "... o operário faz a coisa 
     E a coisa faz o operário."    
e) "Ele, um humilde operário 
     Um operário que sabia 
     Exercer a profissão." 
 (MORAES, Vinícius de. Antologia Poética. São Paulo: Companhia das Letras, 1992.)    
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Amor é fogo que arde sem se ver; 
é ferida que dói e não se sente; 
é um contentamento descontente; 
é dor que desatina sem doer; 
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É um não querer mais que bem querer; 
é solitário andar por entre a gente; 
é nunca contentar-se de contente; 
é cuidar que se ganha em se perder; 
 
É querer estar preso por vontade; 
é servir a quem vence, o vencedor; 
é ter com quem nos mata lealdade. 
 
Mas como causar pode seu favor 
nos corações humanos amizade, 
se tão contrário a si é o mesmo Amor? 
 

(Luís de Camões)  
 

 
11. O poema tem, como característica, a figura de linguagem denominada antítese, relação de oposição de palavras ou ideias. 
Assinale a opção em que essa oposição se faz claramente presente.  
a) "Amor é fogo que arde sem se ver."    
b) "É um contentamento descontente."    
c) "É servir a quem vence, o vencedor."    
d) "Mas como causar pode seu favor."    
e) "Se tão contrário a si é o mesmo Amor?"    
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

Texto: "As Sem -Razões do Amor" 

 

Eu te amo porque te amo.  

Não precisas ser amante,  

e nem sempre sabes sê-lo.  

Eu te amo porque te amo.  

Amor é estado de graça  

e com amor não se paga. 

 

Amor é dado de graça,  

é semeado no vento,  

na cachoeira, no eclipse.  

Amor foge a dicionários  

e a regulamentos vários. 

 

Eu te amo porque não amo  

bastante ou demais a mim.  

Porque amor não se troca,  

não se conjuga nem se ama.  

Porque amor é amor a nada,  

feliz e forte em si mesmo. 

 

Amor é primo da morte,  

e da morte vencedor,  

por mais que o matem (e matam)  

a cada instante de amor. 

 

Carlos Drummond de Andrade 
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12. Tendo em vista os versos 'Amor é estado de graça" (v. 5) e 'Amor é dado de graça' (v. 7), a palavra GRAÇA assume, 

respectivamente, os sentidos de:  

a) transcendência / gratuidade.    
b) gratuidade / sublimação.    
c) virtude / promiscuidade.    
d) austeridade / graciosidade.    
e) sentimento material / sentimento espiritual.    
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
10

Antes de concluir este capítulo, 
1
fui à janela indagar da noite 

9
por que razão 

3
os sonhos hão de ser assim tão tênues 

4
que se 

esgarçam ao menor abrir de olhos ou voltar de corpo, e não continuam mais. 
2
A noite não me respondeu logo. Estava 

deliciosamente bela, os morros palejavam de luar e o espaço morria de silêncio. 
7
Como eu insistisse, 

8
declarou-me que os sonhos 

já não pertencem à sua jurisdição. Quando eles moravam na ilha que Luciano lhes deu, onde ela tinha o seu palácio, e donde os 

fazia sair com as suas caras de vária feição, dar-me-ia explicações possíveis. Mas os tempos mudaram tudo. Os sonhos antigos 

foram aposentados, e os modernos moram no cérebro da pessoa. Estes, ainda que quisessem imitar os outros, 
6
não poderiam 

fazê-lo; 
5
a ilha dos Sonhos, como a dos Amores, como todas as ilhas de todos os mares, são agora objeto da ambição e da 

rivalidade da Europa e dos Estados Unidos. 

 

Machado de Assis - D. Casmurro 

palejavam: tornavam pálidos  

 

 
13. No texto, o elemento "noite" é exemplo de:  

a) metáfora, devido à comparação explícita entre "noite" e "Deus".    
b) metonímia, devido à analogia entre "noite" e "sonhos".    
c) prosopopeia, já que "noite" é elemento inanimado que responde ao narrador.    
d) hipérbole, pois seu sentido está ampliado.    
e) catacrese, por ser uma metáfora cristalizada pelo uso popular.    
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Para responder às questões a seguir, leia o trecho extraído de Gabriela, cravo e canela, obra de Jorge Amado. 

 

O marinheiro sueco, um loiro de quase dois metros, entrou no bar, soltou um bafo pesado de álcool na cara de Nacib e apontou 

com o dedo as garrafas de "Cana de Ilhéus". Um olhar suplicante, umas palavras em língua impossível. Já cumprira Nacib, na 

véspera, seu dever de cidadão, servira cachaça de graça aos marinheiros. Passou o dedo indicador no polegar, a perguntar pelo 

dinheiro. Vasculhou os bolsos o loiro sueco, nem sinal de dinheiro. Mas descobriu um broche engraçado, uma sereia dourada. No 

balcão colocou a nórdica mãe-d'água, Yemanjá de Estocolmo. Os olhos do árabe fitavam Gabriela a dobrar a esquina por detrás 

da Igreja. Mirou a sereia, seu rabo de peixe. Assim era a anca de Gabriela. Mulher tão de fogo no mundo não havia, com aquele 

calor, aquela ternura, aqueles suspiros, aquele langor. Quanto mais dormia com ela, mais tinha vontade. Parecia feita de canto e 

dança, de sol e luar, era de cravo e canela. Nunca mais lhe dera um presente, uma tolice de feira. Tomou da garrafa de cachaça, 

encheu um copo grosso de vidro, o marinheiro suspendeu o braço, saudou em sueco, emborcou em dois tragos, cuspiu. Nacib 

guardou no bolso a sereia dourada, sorrindo. Gabriela riria contente, diria a gemer: "precisava não, moço bonito..." E aqui 

termina a história de Nacib e Gabriela, quando renasce a chama do amor de uma brasa dormida nas cinzas do peito.  

 

 
14. Assinale a alternativa que contém um trecho em que o autor apresenta as informações numa linguagem altamente 

conotativa.  

a) ... soltou um bafo pesado de álcool na cara de Nacib...    
b) Os olhos do árabe fitavam Gabriela a dobrar a esquina...    
c) Já cumprira Nacib, na véspera, seu dever de cidadão...    
d) Mas descobriu um broche engraçado, uma sereia dourada.    
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e) Parecia feita de canto e dança, de sol e luar, era de cravo e canela.    
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
INSTRUÇÃO: As questões seguintes são relacionadas a uma passagem bíblica e a um trecho da canção Cálice, realizada em 1973, 

por Chico Buarque (1944 -) e Gilberto Gil (1942 -). 

 

TEXTO BÍBLICO 

Pai, se queres, afasta de mim este cálice! Contudo, não a minha vontade, mas a tua seja feita! (Lucas, 22) 

(In: Bíblia de Jerusalém. 7ª impressão. São Paulo: Paulus, 1995) 

 

TRECHO DE CANÇÃO 

Pai, afasta de mim esse cálice! 

Pai, afasta de mim esse cálice! 

Pai, afasta de mim esse cálice 

De vinho tinto de sangue. 

 

Como beber dessa bebida amarga, 

Tragar a dor, engolir a labuta, 

Mesmo calada a boca, resta o peito, 

Silêncio na cidade não se escuta. 

De que me vale ser filho da santa, 

Melhor seria ser filho da outra, 

Outra realidade menos morta, 

Tanta mentira, tanta força bruta. 

...................................................... 

(In: www.uol.com.br/chicobuarque/) 

  

 

 
15. Gilberto Gil declarou, numa entrevista, que escreveu a primeira estrofe de "Cálice" inspirado na contemplação de uma 

procissão de Sexta-feira Santa, em Salvador. Levou-a a Chico Buarque, pois deveriam compor uma canção em parceria. Naquela 

época, os artistas brasileiros viviam sob fortes restrições à liberdade de expressão, impostas pelo Regime Militar. Chico leu a 

estrofe, ponderou, pensou e, em dado momento, pronunciou em voz alta: "Cálice... Cale-se!". Assim, com o "cale-se" em mente, 

viu-se estimulado a dar continuidade à letra da canção, e, em linguagem figurada, escreveu a segunda estrofe. Leia-a com 

atenção, e aponte em qual verso, com a expressão correspondente, o poeta demarcou o referido estímulo.  

a) Como beber dessa bebida amarga.    
b) Mesmo calada a boca, resta o peito.    
c) De que me vale ser filho da santa.    
d) Melhor seria ser filho da outra.    
e) Outra realidade menos morta.    
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
INSTRUÇÃO: As questões seguintes estão relacionadas ao seguinte anúncio de jornal: 

 

LOJA DE CALÇADOS FEMININO 

Vende-se 3 lojas bem montadas 

tradicionais, nos melhores Pontos 

da Cidade. Ótima Oportunidade! 

F: (__) xxx-xxxxxx 

 

(O Estado de S.Paulo, 15.08.2002) 
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16.  No corpo do anúncio, a expressão "Vende-se 3 lojas bem montadas"  

a) apresenta problema de concordância verbal. Deveria ocorrer na forma "Vendem-se" porque "se" é índice de indeterminação 
do sujeito, e "lojas" é o sujeito paciente.    

b) não apresenta problema de concordância verbal porque "se" é índice de indeterminação do sujeito, e "lojas" é o objeto direto.    
c) apresenta problema de concordância verbal. Deveria ocorrer na forma "Vendem-se" porque "se" é partícula apassivadora, e 

"lojas" é o sujeito paciente.    
d) não apresenta problema de concordância verbal, porque "se" é partícula apassivadora, e "lojas" é o sujeito paciente.    
e) apresenta problema de concordância verbal. Deveria ocorrer na forma "Vendem-se" porque "se" é pronome reflexivo com 

função sintática de objeto indireto, e "lojas" é o objeto direto.    
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
INSTRUÇÃO: As questões seguintes baseiam-se em duas tirinhas de quadrinhos, de Maurício de Sousa (1935 -), e na Canção do 

exílio, de Gonçalves Dias (1823-1864). 

 

Canção do Exílio 

(...) 

Minha terra tem palmeiras, 

Onde canta o Sabiá; 

As aves, que aqui gorjeiam, 

Não gorjeiam como lá. 

 

Nosso céu tem mais estrelas, 

Nossas várzeas têm mais flores, 

Nossos bosques têm mais vida, 

Nossa vida mais amores. 

 

Em cismar, sozinho, à noite, 

Mais prazer encontro eu lá; 

Minha terra tem palmeiras, 

Onde canta o Sabiá. 

 

Minha terra tem primores, 

Que tais não encontro eu cá; 

Em cismar - sozinho, à noite - 

Mais prazer encontro eu lá; 

Minha terra tem palmeiras, 

Onde canta o Sabiá. 

 

Não permita Deus que eu morra, 

Sem que eu volte para lá; 

Sem que desfrute os primores 

Que não encontro por cá; 

Sem qu'inda aviste as palmeiras, 

Onde canta o Sabiá. 

(Antônio Gonçalves Dias, Primeiros Cantos) 
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17. Entre as figuras de sintaxe, como recursos que um autor emprega para obter maior expressividade, existe a "zeugma". Uma 

das formas de "elipse", a "zeugma" consiste na supressão de um vocábulo, já enunciado em frase anterior, por estar 

subentendido. No poema de Gonçalves Dias, a "zeugma" ocorre apenas em  

a) Sem qu'inda aviste as palmeiras.    
b) Em cismar, sozinho, à noite.    
c) As aves, que aqui gorjeiam.    
d) Nossa vida mais amores.    
e) Nosso céu tem mais estrelas.    
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
O fragmento de texto abaixo, de André Machado, foi adaptado da seção Informática etc., do jornal O Globo, de 30 de junho de 

2003, p. 2. 

 

Texto 

A Vida Antes e Depois do Computador e da Internet 

 

Professora usa blog
2
 para informar sobre deficiências. 

Usar um computador pode de fato dar uma nova dimensão ao dia de um deficiente físico. A professora Marcela Cálamo Vaz 

Silva, 36, moradora de Guarulhos, SP, é tetraplégica desde os seis anos de idade e conta que a tecnologia mudou sua vida. Ela 

também cita o Motrix e o Dosvox como exemplos de softwares que ajudam os deficientes, embora seu caso não os exija: 

- Nunca usei nenhum software específico para portadores de deficiência, pois, mesmo com uma lesão num nível muito alto, que 

me classifica como tetraplégica, tenho preservados os movimentos de braços, mãos e dedos - explica, por e-mail. Mas posso 

dizer, com toda segurança, que minha vida se divide em duas fases: antes e depois do computador, sobretudo a Internet. Meu 

contato com a rede começou há quatro anos, através dos chats
3
. A fase do chat durou uns dois anos e meio e foi no final dela 

que descobri o quanto meu mundo poderia crescer através da Internet. Mesmo sendo paraplégica desde os seis anos de idade, 

meu contato com outros portadores de deficiências limitara-se aos poucos anos em que frequentei a AACD (Associação de Apoio 

à Criança Deficiente). Foi através da Internet que retomei o contato com pessoas com necessidades especiais, como eu, e 

comecei a me interessar por assuntos relativos à deficiência, como luta por direitos, preconceito, acessibilidade. 

Foi também através de um amigo de chat que Marcela teve o primeiro contato com o mundo dos blogs (em julho, seu blog Maré 

fará um ano). Hoje, ela é uma blogueira convicta.    

- No início era apenas um blog com assuntos despretensiosos. Mas, depois, percebi que o estava direcionando para informar 

meus leitores, a maioria formada por pessoas sem qualquer tipo de deficiência, sobre tudo que minha experiência como 

"cadeirante" permitia. Percebi o quanto as pessoas são mal informadas a respeito de como um portador de deficiência vive e que 

essa ignorância se deve à falta de convivência ou de alguém que possa dizer a elas como as coisas realmente são. Decidi que faria 

isso em meu blog. 

 

NOTA: 
2
blog: é uma página web atualizada frequentemente, composta por pequenos parágrafos apresentados de forma 

cronológica. É como uma página de notícias ou um jornal que segue uma linha de tempo, com um fato após o outro. O conteúdo 

e tema dos blogs abrangem uma infinidade de assuntos que vão desde diários, piadas, notícias até poesia, fotografias. 
3
chats: salas virtuais de bate-papo.  

 

 
18. No fragmento "(...) tenho PRESERVADOS os movimentos de braços, mãos e dedos (...)." (20. parágrafo), o ajuste de flexões 

em "preservados" se explica por um processo de:  

a) concordância nominal com "braços".    
b) concordância verbal com "movimentos".    
c) concordância nominal com "movimentos".    
d) concordância verbal com "braços, mãos e dedos".    
e) concordância nominal com "dedos".    
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Antes de mais nada, é preciso esclarecer que há uma diferença bastante significativa entre responsabilidade social e ação social. 

Enquanto o primeiro compreende uma série de itens nos quais a empresa deve ter comprometimento ético, com fornecedores, 
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acionistas, empregados e o meio ambiente, por exemplo, o segundo se dá exclusivamente na relação da empresa com a 

comunidade. Entender essas definições é de fundamental importância para as empresas que já desenvolveram, vêm 

desenvolvendo ou querem desenvolver alguma atividade na área social. (...) 

Há várias explicações para esse processo de conversão de pensamento das empresas. A mais difundida delas é justamente a mais 

simples e também a mais lógica: com a redemocratização, as relações tomaram-se mais transparentes. E, na era das 

comunicações, com a sociedade tomando conhecimento de movimentos como "Ação pela Cidadania Contra a Fome e a Miséria", 

de eventos como a "Rio 92" e com o crescimento de ONGs, ao redor do Brasil, nasceu uma cobrança de postura. Cobrança essa 

que é de todos e recai na área social, pela percepção dos problemas, como pobreza, fome, violência. Logo, ficaria difícil criar 

"ilhas de prosperidade" no meio dos problemas. 

(Jornal do Commercio: 21/07/2002. Fragmento) 

  

 

 
19. A concordância verbal e a nominal estão de acordo com a norma padrão em:  

a) Houveram implicações boas e más na retomada da economia brasileira durante a pandemia do novo coronavírus.    
b) Propostas, o mais adequadas possíveis, em termos de qualidade, foi apresentada aos trabalhadores.    
c) Quaisquer deslizes perante o consumidor, nessa área, provoca problemas para a empresa.    
d) É necessário paciência para poderem os trabalhadores conseguirem seus plenos direitos.    
e) A ação social, um dos temas mais discutidos atualmente, faz os interessados repensarem a política fiscal.    
  
20. Uma língua é um sistema social reconhecível em diferentes variedades e nos muitos usos que as pessoas fazem dela em 
múltiplas situações de comunicação. O texto que se apresenta na variedade padrão formal da língua é  
a) Quando você quis eu não quis 
Qdo eu quis você ñ quis 
Pensando mal quase q fui 
Feliz 
(Cacaso)     
b) — Aonde é que você vai, rapaz?! 
— Tá louco, bicho, vou cair fora! 
— Mas, qual é, rapaz?! Uma simples operação de 
apendicite! 
(Ziraldo)     
c) Eu, hoje, acordei mais cedo 
e, azul, tive uma ideia clara. 
Só existe um segredo. 
Tudo está na cara. 
(Paulo Leminski)     
d) Com deus mi deito com deus mi levanto 
comigo eu calo comigo eu canto 
eu bato um papo eu bato um ponto 
eu tomo um drink eu fico tonto. 
(Chacal)     
e) O tempo é um fio 
por entre os dedos. 
Escapa o fio, 
perdeu-se o tempo. 
(Henriqueta Lisboa)     
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Gabarito:   
 
Resposta da questão 1: 
 [E] 
 
Resposta da questão 2: 
 [B] 

 
Resposta da questão 3: 
 [A] 
 
Resposta da questão 4: 
 [B] 

 
Resposta da questão 5: 
 [A] 
 
Resposta da questão 6: 
 [C] 

 
Resposta da questão 7: 
 [A] 
 
Resposta da questão 8: 
 
 [D] 

   
Resposta da questão 9: 
 [A]   
 
Resposta da questão 10: 
 [B] 

 
Resposta da questão 11: 
 [B] 

 
Resposta da questão 12: 
 [A]   
 
Resposta da questão 13: 
 [C]   
 
Resposta da questão 14: 
 [E]   
 
Resposta da questão 15: 
 [B]   
 
Resposta da questão 16: 
 [C]   
 
Resposta da questão 17: 
 [D]   
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Resposta da questão 18: 
 [C]   
 
Resposta da questão 19: 
 [E]   
 
Resposta da questão 20: 
 [E] 
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