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01. Leia o trecho inicial do “Manifesto do Futurismo”, publicado 
por Filippo Tommaso Marinetti em 1909 no jornal Le Figaro 
em Paris.
 
1.  Nós queremos cantar o amor ao perigo, o hábito à 

energia e à temeridade.
2.  Os elementos essenciais de nossa poesia serão a co-

ragem, a audácia e a revolta.
3.  Tendo a literatura até aqui enaltecido a imobilidade 

pensativa, o êxtase e o sono, nós queremos exaltar o 
movimento agressivo, a insônia febril, o passo ginásti-
co, o salto mortal, a bofetada e o soco.

(Apud Gilberto Mendonça Teles. Vanguarda europeia e Modernismo 
brasileiro, 1992.)

 
Considerando tais preceitos, assinale a alternativa cujos 
versos, extraídos da obra poética de Fernando Pessoa, re-
velam influência do Futurismo.

a) Amemo-nos tranquilamente, pensando que podíamos,
Se quiséssemos, trocar beijos e abraços e carícias,
Mas que mais vale estarmos sentados ao pé um do                                                                         
[outro
Ouvindo correr o rio e vendo-o.

b) Mas, ah outra vez a raiva mecânica constante!
Outra vez a obsessão movimentada dos ônibus.
E outra vez a fúria de estar indo ao mesmo tempo
                                [dentro de todos os comboios
De todas as partes do mundo,
De estar dizendo adeus de bordo de todos os navios,
Que a estas horas estão levantando ferro ou afastan-
                                [do-se das docas.

c) Súbita mão de algum fantasma oculto
Entre as dobras da noite e do meu sono
Sacode-me e eu acordo, e no abandono
Da noite não enxergo gesto ou vulto.
Mas um terror antigo, que insepulto
Trago no coração, como de um trono
Desce e se afirma meu senhor e dono
Sem ordem, sem meneio e sem insulto.

d) Quem me dera que a minha vida fosse um carro de bois
Que vem a chiar, manhãzinha cedo, pela estrada,
E que para de onde veio volta depois
Quase à noitinha pela mesma estrada.

e) Passou a diligência pela estrada, e foi-se;
E a estrada não ficou mais bela, nem sequer mais feia.
Assim é a ação humana pelo mundo fora.
Nada tiramos e nada pomos; passamos e esquecemos;
E o sol é sempre pontual todos os dias.

02. Veja a figura a seguir:

 
Por valorizar uma arte liberta da lógica e da razão, a gravura 
acima se enquadra numa das vanguardas que influenciaram, 
direta ou indiretamente, o Modernismo brasileiro. Trata-se do: 
 a) Expressionismo  d)  Cubismo
 b) Futurismo   e)  Surrealismo
 c) Dadaísmo

03. “Todas as manhãs quando acordo, experimento um prazer 
supremo: o de ser Salvador Dalí.”

NÉRET, G. Salvador Dalí. Taschen. 1996.

Assim escreveu o pintor dos “relógios moles” e das “girafas 
em chamas” em 1931. Esse artista excêntrico deu apoio 
ao general Franco durante a Guerra Civil Espanhola e, por 
esse motivo, foi afastado do movimento surrealista por seu 
líder, André Breton. Dessa forma, Dalí criou seu próprio es-
tilo, baseado na interpretação dos sonhos e nos estudos 
de Sigmund Freud, denominado “método de interpretação 
paranoico”. Esse método era constituído por textos visuais 
que demonstram imagens:

a) do fantástico, impregnado de civismo pelo governo es-
panhol, em que a busca pela emoção e pela dramatici-
dade desenvolveram um estilo incomparável.

 b) do onírico, que misturava sonho com realidade e intera-
gia refletindo a unidade entre o consciente e o incons-
ciente como um universo único ou pessoal.

 c) da linha inflexível da razão, dando vazão a uma forma 
de produção despojada no traço, na temática e nas for-
mas vinculadas ao real.

 d) do reflexo que, apesar do termo “paranoico”, possui so-
briedade e elegância advindas de uma técnica de cores 
discretas e desenhos precisos.

 e) da expressão e intensidade entre o consciente e a li-
berdade, declarando o amor pela forma de conduzir o 
enredo histórico dos personagens retratados.

04. Esta imagem é a reprodução de:
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O texto destaca a diferença entre o português do Brasil 
e o de Portugal quanto à  

a) variação Diatópica.   
b) variação Diafásica.    
c) variação Diacrônica.    
d) variação Diastrática.     
e) variação Diastrática e Diafásica. 

09. Sabe-se que no Rio Grande do Sul os guris brincam 
com pandorga, em São Paulo as crianças brincam com 
papagaios e no Paraná os piás brincam com pipas ou 
raias. Com base no estudo de variantes linguísticas, po-
demos dizer que, na frase anterior, temos a presença 
da variante linguística: 

a)  Diacrônica     
b)  Diastrática e Diacrônica     
c)  Diatópica   
d)  Diastrática  
e)  Diatópica e Diafásica 

10. A linguagem da tirinha revela: 

a) o uso de expressões linguísticas e vocabulário pró-
prios de épocas antigas. 

b) o uso de expressões linguísticas inseridas no regis-
tro mais formal da língua. 

c) o caráter coloquial expresso em uma linguagem 
sem rebuscamento.  

d) o uso de um vocabulário específico para situações 
comunicativas de emergência. 

e) a intenção comunicativa dos personagens: a de es-
tabelecer a hierarquia entre eles. 

11. Só há uma saída para a escola se ela quiser ser mais 
bem-sucedida: aceitar a mudança da língua como um 
fato. Isso deve significar que a escola deve aceitar qual-
quer forma da língua em suas atividades escritas? Não 
deve mais corrigir? Não! 
Há outra dimensão a ser considerada: de fato, no mundo 
real da escrita, não existe apenas um português correto, 
que valeria para todas as ocasiões: o estilo dos contratos 
não é o mesmo do dos manuais de instrução; o dos juízes 
do Supremo não é o mesmo do dos cordelistas; o dos 
editoriais dos jornais não é o mesmo do dos cadernos de 
cultura dos mesmos jornais. Ou do de seus colunistas. 
POSSENTI, S. Gramática na cabeça. Língua Portuguesa, ano 5, n. 67, maio 2011 

(adaptado) 

Sírio Possenti defende a tese de que não existe um 
único “português correto”. Assim sendo, o domínio da 
língua portuguesa implica, entre outras coisas, saber: 

a) uma pintura impressionista, marcada por pinceladas soltas 
e pela temática da emigração americana para o continente 
europeu. 

 b) um mosaico cubista, caracterizado pelas formas geométri-
cas que procuram salientar a esperança daqueles que se 
dirigem para terras estrangeiras. 

 c) uma pintura expressionista, que reforça o sofrimento dos 
que se deslocavam em um contexto de perseguições e in-
tolerâncias. 

 d) um painel surrealista, que procurava destacar o subcons-
ciente atormentado daqueles que deixavam seus locais de 
origem. 

 e) uma pintura futurista, influenciada pelas referências de 
modernização tecnológica características da primeira me-
tade do século XX.

05. É melhor sempre seguir conselho de mãe! 

  
Para que a filha beba SUCO, na imagem acima, de acordo 
com a norma padrão, é preciso:

a) Colocar uma vírgula e uma exclamação na segunda frase 
depois de SÓ e SUCO.    

b) Colocar uma vírgula ou uma exclamação na segunda frase.   
c) Usar uma vírgula e um ponto na segunda frase.  
d) Usar duas vírgulas e uma exclamação. 
e) Usar uma vírgula depois de NÃO. 

06. Doente de amor procurei remédio na vida noturna 
Como uma flor da noite em uma boate aqui na zona sul 
A dor do amor é com outro amor que a gente cura 
Vim curar a dor deste mal de amor na boate azul 
E quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora 
Os integrantes da vida noturna se foram dormir 
E a dama da noite que estava comigo também foi embora 
Fecharam-se as portas sozinho de novo tive que sair. 

(Boate azul – Bruno e Marrone) 

Em um trecho da música, há “Fecharam-se as portas sozinho 
de novo tive que sair”. Retirando o SE dessa frase, teríamos a 
seguinte construção: 

a) As portas fecharam.  
b) As portas fecham.  
c) As portas foram fechadas.  
d) As portas estão fechadas.  
e) As portas fecharão.   
 

 07. Ainda na música, essa frase, “Os imigrantes da vida noturna 
se foram dormir” pode ser transformada em:  

a) Foram-se dormir.    d)  Foram dormindo.
b) Foram idos dormir.   e)  Foram dormir.
c) Foram dormidos.  
  

08. Leia com atenção o texto a seguir. 

[Em Portugal], você poderá ter alguns probleminhas se entrar 
numa loja de roupas desconhecendo certas sutilezas da lín-
gua. Por exemplo, não adianta pedir para ver os ternos — peça 
para ver os fatos. Paletó é casaco. Meias são peúgas. Suéter 
é camisola — mas não se assuste, porque calcinhas femininas 
são cuecas. (Não é uma delícia?) 

(Ruy Castro. Viaje Bem. Ano VIII, no 3, 78.) 
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a) descartar as marcas de informalidade do texto. 
b) reservar o emprego da norma padrão aos textos de cir-

culação ampla. 
c) moldar a norma padrão do português pela linguagem 

do discurso jornalístico. 
d) adequar as formas da língua a diferentes tipos de texto 

e contexto. 
e) desprezar as formas da língua previstas pelas gramáti-

cas e manuais divulgados pela escola. 

12. Da corrida de submarino à festa de aniversário no trem 
Leitores fazem sugestões para o Museu das Invenções Ca-
riocas 
“Falar ‘caraca!’ a cada surpresa ou acontecimento que ve-
mos, bons ou ruins, é invenção do carioca, como também 
o ‘vacilão’.” 
“Cariocas inventam um vocabulário próprio”. “Dizer ‘merr-
mão’ e ‘é merrmo’ para um amigo pode até doer um pouco 
no ouvido, mas é tipicamente carioca.” 
“Pedir um ‘choro’ ao garçom é invenção carioca.” 
“Chamar um quase desconhecido de ‘querido’ é um ca-
rinho inventado pelo carioca para tratar bem quem ainda 
não se conhece direito.” 
“O ‘ele é um querido’ é uma forma mais feminina de elogiar 
quem já é conhecido.” 

SANTOS, J. F. Disponível em: www.oglobo.globo.com. Acesso em: 6 mar. 
2013 (adaptado). 

Entre as sugestões apresentadas para o Museu das Inven-
ções Cariocas, destaca-se o variado repertório linguístico 
empregado pelos falantes cariocas nas diferentes situa-
ções específicas de uso social. A respeito desse repertório, 
atesta-se o(a): 

a)  desobediência à norma-padrão, requerida em ambien-
tes urbanos. 

b) inadequação linguística das expressões cariocas às si-
tuações sociais apresentadas. 

c) reconhecimento da variação linguística, segundo o grau 
de escolaridade dos falantes. 

d) identificação de usos linguísticos próprios da tradição 
cultural de cada região.  

e) variabilidade no linguajar carioca em razão da faixa etá-
ria dos falantes e da região. 

13. PINHÃO sai ao mesmo tempo que BENONA entra. 
BENONA: Eurico, Eudoro Vicente está lá fora e quer falar 
com você. 
EURICÃO: Benona, minha irmã, eu sei que ele está lá fora, 
mas não quero falar com ele. 
BENONA: Mas Eurico, nós lhe devemos certas atenções. 
EURICÃO: Você, que foi noiva dele. Eu, não! 
BENONA: Isso são coisas passadas. 
EURICÃO: Passadas para você, mas o prejuízo foi meu. 
Esperava que Eudoro, com todo aquele dinheiro, se tor-
nasse meu cunhado. Era uma boca a menos e um patri-
mônio a mais. E o peste me traiu. Agora, parece que ouviu 
dizer que eu tenho um tesouro. E vem louco atrás dele, 
sedento, atacado de verdadeira hidrofobia. Vive farejando 
ouro, como um cachorro da molesta, como um urubu, atrás 
do sangue dos outros. Mas ele está enganado. Santo Antô-
nio há de proteger minha pobreza e minha devoção. 

SUASSUNA, A. O santo e a porca. Rio de Janeiro: José Olympio, 2013 (fragmento). 

Nesse texto teatral, o emprego das expressões “o peste” e 
“cachorro da molesta” contribui para 

a) marcar a classe social das personagens. 

b) caracterizar um contexto diatópico. 
c) enfatizar a relação familiar e um contexto diastrático.
d) analisar a influência do gênero nas escolhas vocabula-

res. 
e) demonstrar o tom autoritário da fala de uma das perso-

nagens. 

14. Quando vou a São Paulo, ando na rua ou vou ao mercado, 
apuro o ouvido; não espero só o sotaque geral dos nordes-
tinos, onipresentes, mas para conferir a pronúncia de cada 
um; os paulistas pensam que todo nordestino fala igual; 
contudo as variações são mais numerosas que as notas de 
uma escala musical. Pernambuco , Paraíba, Rio Grande 
do Norte, Ceará, Piauí têm no falar de seus nativos muito 
mais variantes do que se imagina. E a gente se goza uns 
dos outros, imita o vizinho, e todo mundo ri, porque parece 
impossível que um praiano de beira-mar não chegue se-
quer perto de um sertanejo de Quixeramobim. O pessoal 
do Cariri, então, até se orgulha do falar deles. Têm uns tês 
doces, quase um the; já nós, ásperos sertanejos, fazemos 
um duro al ou eu de todos os terminais em al ou el - car-
navau, Raqueu... Já os paraibanos trocam o l pelo r. José 
Américo só me chamava, afetuosamente, de Raquer.  
Queiroz. R. O Estado de São Paulo. 09 maio 1998 (fragmento adaptado). Raquel de 
Queiroz comenta, em seu texto, um tipo de variação linguística que se percebe no falar 
de pessoas de diferentes regiões. 

As características regionais exploradas no texto manifes-
tam-se

a) na fonologia. 
b) no uso do léxico. 
c) no grau de formalidade. 
d) na organização sintética. 
e) na estruturação morfológica. 

15. “Meu pai era fã de Roberto Carlos, ouvia todos os dias o 
especial nas rádios de recife às 6h da manhã. E no dia do 
programa na rede Globo...
- Poxa, tantas lembranças...
Bem, no especial no fim do ano, ele relembrava a época de 
adolescente e nos contava as histórias sobre as cubas e as 
lambretas nas noites de bailes.”  

(In memorian – Dan)  

No texto, há o uso da variação ou variações:  

a) Diafásica  
b) Diatópica e Diacrônica  
c) Diacrônica  e Diafásica 
d) Diastrática  
e) Diafásica e Diastrática 

GABARITO: 

01. B
02. E 
03. B
04. C
05. D
06. C
07. E
08. A
09. C
10. C
11. D
12. D
13. B
14. A
15. C 


