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01. 

Comercial com conotação sexual é censurado no Brasil
 
– Os internautas (Youtube) opinam sobre o primeiro co-
mercial:
– “Toda vez que esse comercial passava eu mudava de ca-
nal, onde já se viu dizer que ser moderno é sair transando 
por aí?”
– “A Censura simplesmente fez o trabalho dela, agora, se 
os políticos estão fazendo coisas erradas em Brasília, ai já 
é outra estória, pois um erro não justifica o outro. Demo-
cracia não significa ter que abusar do direito de liberdade.”
– “aaaah para né, tanta coisa ai que os políticos fazem e 
nada acontece, ai uma propaganda que eu dou muita risa-
da é censurada .. eeeeee Brasil...”
– “Povo hipócrita a praça e nossa e o zorra total são mil 
vezes pior e muita gente vê essas(…), nada de mais no 
comercial.”
– “Mas sacanagem que tem em Brasilia e ninguém vai Pre-
so!!!”

YOUTUBE. Disponível em:<http://www.youtube.
com/ watch>. Acesso em: 23 set. 2009.

 
As conotações do mesmo signo variam conforme as pes-
soas, ao passo que os signos com a mesma denotação 
podem ter diferentes conotações em contextos diversos. 
Denotação é o sentido literal que a palavra apresenta, e 
conotação é o sentido que se atribui a ela, considerando-
-se a circunstância, o emissor, o receptor e a mensagem 
expressa. Nos textos verbais e nas imagens há uma dife-
rença importante, porque o texto verbal e sua unidade me-
nor, a oração, têm começo e fim e assim podem ser lidos. 
No texto há signos verbais e não verbais, que se comple-
mentam. No entanto,

A) pode-se dizer que, apesar de tais características, tanto 
as palavras quanto as imagens podem expressar ideias  
opostas e/ou ambíguas, fato que pode prejudicar a co-
municação.

B)  falta às imagens a dimensão temporal, pois elas podem 
ser exploradas, denotativa e conotativamente, de ime-
diato e por inteiro.

C) por meio da visão e da audição, conhecemos o texto, 
mas a percepção da conotação é minimizada, devido 
às diferentes construções sintáticas e semânticas.

D)  a relação entre os sentidos das palavras não é arbitrá-
ria. Então, pode-se dizer que a denotação e a conota-
ção são expansões da memória humana.

E) a ideia de supervalorização do assunto expõe um certo 
“mi mi mi” na mídia brasileira.  

02. Leia as tirinhas abaixo:

 
Fonte: Folha de São Paulo,12 de julho de 2007. Folha Ilustrada, E 11.

Sabemos que a compreensão de todo e qualquer texto 
passa pelo conhecimento prévio do leitor ou ouvinte, como 
é o caso de tirinhas, charges e piadas. Um termo ou uma 
palavra, além do seu significado literal, pode vir acrescido 
de outros significados. No processo de interação da lin-
guagem, o autor intencionalmente busca causar efeitos, 
desencadear comportamentos, atuar sobre o outro de de-
terminada maneira.

Considerando essa discussão, assinale a alternativa COR-
RETA:

A)  Em ambas as tirinhas o efeito cômico causado dá-se 
pela interpretação denotativa carregada de impressões 
e valores afetivos.

B)  O contraste entre denotação e conotação presente nas 
tirinhas exemplifica a ideia discutida no enunciado da 
questão.

C) Na linguagem popular a denotação poderia ser definida 
como uma compreensão “ao pé da letra”, conforme te-
mos na tirinha 2, no primeiro quadrinho, na expressão 
“Olha o aviãozinho”, sendo facilitada pelo conhecimen-
to prévio do leitor e as intenções do autor.

D) Enquanto na tirinha 1 a denotação dá-se no primeiro 
quadrinho, na tirinha 2 esse processo ocorre no último.

E)  Ambas as tirinhas indicam uma ironia e prosopopeia. 

03. Soneto de separação

De repente do riso fez-se o pranto
Silencioso e branco como a bruma
E das bocas unidas fez-se a espuma
E das mãos espalmadas fez-se o espanto.
 
De repente da calma fez-se o vento
Que dos olhos desfez a última chama
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cima. Basta ver o seguinte: nós, pra sabermos umas 
coisinhas, só sabemos delas pela mídia deles, não é 
mesmo? Agora vocês já imaginaram o que sabem os 
donos da comunicação que só deixam sair 10% do que 
sabem?
Pois é; tem gente que faz greve, faz revolução, faz ter-
rorismo, todas essas besteiras. Corajoso mesmo, eu 
acho, é falar mal de dono de comunicação. Aí tua re-
volução fica xinfrim, teu terrorismo sai em corpo 6 e se 
você morre vai lá pro fundo do jornal em quatro linhas.

(Millôr Fernandes. Que país é este?, 1978.)
 
Millôr Fernandes emprega com conotação irônica o ter-
mo inglês society, para referir-se a

A)  sociedades de atores de teatro, cinema e televisão.
B) pessoas dedicadas ao desenvolvimento da socieda-

de.
C)  pessoas que fazem caridade apenas para aparecer 

nos jornais.
D) norte-americanos ou ingleses muito importantes, re-

sidentes no país.
E)  indivíduos presunçosos da chamada alta sociedade.

05. Nunca tinha ido ao teatro, e mais de uma vez, ouvin-
do dizer ao Meneses que ia ao teatro, pedi-lhe que me 
levasse consigo. Nessas ocasiões, a sogra fazia uma 
careta, e as escravas riam à socapa; ele não respondia, 
vestia-se, saía e só tornava na manhã seguinte. Mais 
tarde é que eu soube que o teatro era um eufemismo 
em ação. Meneses trazia amores com uma senhora, 
separada do marido, e dormia fora de casa uma vez por 
semana. Conceição padecera, a princípio, com a exis-
tência da comborça; mas, afinal, resignara-se, acostu-
mara-se, e acabou achando que era muito direito.

ASSIS, M. et al. Missa do galo: variações sobre o mesmo tema.São 
Paulo: Summus, 1977 (fragmento).

 
No fragmento desse conto de Machado de Assis, “ir ao 
teatro” significa “ir encontrar-se com a amante”. O uso 
do eufemismo como estratégia argumentativa significa

A) esclarecer o valor denotativo de “ir ao teatro”.
B)  reforçar compromisso com o casamento.
C) exagerar quanto ao desejo em “ir ao teatro”.
D)  personificar a prontidão em “ir ao teatro”.
E) suavizar uma transgressão matrimonial.

06.  Leia o texto para responder à questão.

Acauã
(Luiz Gonzaga)

Acauã, acauã vive cantando
Durante o tempo do verão
No silêncio das tardes agourando
Chamando a seca pro sertão
Chamando a seca pro sertão
Acauã,
Acauã,
Teu canto é penoso e faz medo
Te cala acauã,
Que é pra chuva voltar cedo
Que é pra chuva voltar cedo
Toda noite no sertão
Canta o João Corta-pau
A coruja, mãe da lua
A peitica e o bacurau

E da paixão fez-se o pressentimento
E do momento imóvel fez-se o drama.
 
De repente, não mais que de repente
Fez-se de triste o que se fez amante
E de sozinho o que se fez contente.
 
Fez-se do amigo próximo o distante
Fez-se da vida uma aventura errante
De repente, não mais que de repente.
 
Sobre o texto assinale o que for correto.

A)  No texto acima, pertencente ao gênero lírico, predomina: 
a) a antítese como figura de linguagem; b) a referência a 
fatos presentes como deflagradores do conflito do eu-líri-
co; c) a função conativa da linguagem; d) os versos decas-
sílabos; e) as rimas consoantes, pobres e interpoladas; f) o 
emprego da linguagem figurada; g) a expressão do conflito 
do eu-lírico decorrente da separação amorosa.

B) No texto acima, predomina o gênero crônica caracteri-
zado, essencialmente, por manifestar a subjetividade do 
eu-lírico, expressando-lhe os sentimentos, as emoções, o 
mundo interior. De modo geral, a musicalidade é um ele-
mento fundamental no texto lírico. Nesse texto de Vinícius 
de Moraes, além das rimas, a ocorrência considerável de 
fonemas sibilantes /sê/ e a semelhança de som de pala-
vras como fez, espuma, espalmadas, espanto etc. Consis-
tem nos principais recursos empregados pelo artista para 
alcançar a referida sonoridade.

C) A teoria literária moderna reconhece três gêneros literários 
fundamentais - o épico, o lírico e o dramático - e, apesar 
de não fazer diferença de prestígio entre eles, não aceita 
a mistura deles em uma mesma obra literária. Podem-se 
subdividir esses três gêneros em espécies ou formas: o 
soneto é uma das formas dramáticas; a tragédia é uma 
das formas épicas; a balada é uma das formas líricas.

D) No texto acima, predomina o gênero dramático, que tem 
a sua manifestação mais viva nos aspectos trágicos, pro-
curando representar os conflitos e os dramas vivenciados 
pelos homens e a precariedade do mundo em que estão 
inseridos. Nesse caso específico, trata-se de representar o 
drama da separação de dois amantes.

E) Pode-se afirmar que: a) o soneto, composto de dois quar-
tetos e de dois tercetos, é uma das formas poemáticas 
mais tradicionais e difundidas nas literaturas ocidentais 
e expressa, quase sempre, conteúdo lírico; b) o soneto 
costuma conter uma reflexão sobre um tema ligado à vida 
humana. No texto acima, Vinícius de Moraes, ao retomar 
esse modo tradicional de compor versos, presta homena-
gem aos grandes clássicos da literatura, reconhecendo, no 
presente, a herança cultural do passado.

04. Os donos da comunicação
 
Os presidentes, os ditadores e os reis da Espanha que se 
cuidem porque os donos da comunicação duram muito mais. 
Os ditadores abrem e fecham a imprensa, os presidentes xin-
gam a TV e os reis da Espanha cassam o rádio, mas, quando 
a gente soma tudo, os donos da comunicação ainda tão por 
cima. Mandam na economia, mandam nos intelectuais, man-
dam nas moças fofinhas que querem aparecer nos shows dos 
horários nobres e mandam no society que morre se o nome 
não aparecer nas colunas.
Todo mundo fala mal dos donos da comunicação, mas só de 
longe. E ninguém fala mal deles por escrito porque quem fala 
mal deles por escrito nunca mais vê seu nome e sua cara 
nos “veículos” deles. Isso é assim aqui, na Bessarábia e na 
Baixa Betuanalândia. Parece que é a lei. O que também é 
muito justo porque os donos da comunicação são seres lá em 
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Na alegria do inverno
Canta sapo, gia e rã
Mas na tristeza da seca
Só se ouve acauã
Só se ouve acauã
Acauã, Acauã...

Julgue as proposições, a seguir, quanto às relações  esta-
belecidas tanto dentro de um mesmo período quanto entre 
os períodos constantes no texto.

A) No trecho “Te cala acauã” (nono verso), deveria ser 
acrescentada uma vírgula antes de “acauã”, uma vez 
que essa palavra desempenha o papel de um apóstro-
fe. 

B) No verso “A coruja, mãe da lua”, a vírgula foi utilizada, 
justamente, para isolar um chamamento. 

C)  Por se tratar de sujeito posposto, seria provocado um 
erro de concordância se, em “Canta o João Corta-pau 
/ A coruja, mãe da lua / A peitica e o bacurau”, fosse 
pluralizado verbo.

D) Em “Na alegria do inverno / Canta sapo, gia e rã”, de-
veria ser acrescentada uma vírgula depois de “inverno” 
para isolar uma locução adjetiva. 

E) No verso “Mas na tristeza da seca”, a conjunção foi uti-
lizada para estabelecer uma relação de concessão com 
os dois versos anteriores.

07. O verbo HAVER requer muita atenção na língua portugue-
sa por causa de suas particularidades. Assim, marque a 
única alternativa em que o emprego do verbo haver está 
correto.  

A)  Todas as gotas de água havia evaporado.
B)  Elas se haverão comigo, se mandarem meu primo sair.
C)  Não houveram quaisquer mudanças no regulamento.
D)  Amanhã, vão haver aulas de informática durante todo o 

período de aula.
E)  Houveram casos significativos de contaminação no hos-

pital da cidade.

08. Quem é esta senhora? – Perguntei a Sá. 
A resposta foi o sorriso inexprimível, mistura de sarcas-

mo, de bonomia e fatuidade, que desperta nos elegantes 
da corte a ignorância de um amigo, profano na difícil ciên-
cia das banalidades sociais. 

— Não é uma senhora, Paulo! É uma mulher bonita. 
Queres conhecê-la ?... 

Compreendi e corei de minha simplicidade provinciana, 
que confundira a máscara hipócrita do vício com o modes-
to recato da inocência. Só então notei que aquela moça 
estava só, e que a ausência de um pai, de um marido, ou 
de um irmão devia-me ter feito suspeitar a verdade. 

Depois de algumas voltas descobrimos ao longe a on-
dulação do seu vestido, e fomos encontrá-la, retirada a um 
canto, distribuindo algumas pequenas moedas de prata à 
multidão de pobres que a cercava. Voltou-se confusa ou-
vindo Sá pronunciar o seu nome: 

— Lúcia! 
— Não há modos de livrar-se uma pessoa desta gente! 

São de uma impertinência! disse ela mostrando os pobres 
e esquivando-se aos seus agradecimentos. 

Feita a apresentação no tom desdenhoso e altivo com 
que um moço distinto se dirige a essas sultanas do ouro, 
e trocadas algumas palavras triviais, meu amigo pergun-
tou-lhe: 

— Vieste só? 
— Em corpo e alma. 
— E não tens companhia para a volta? 
Ela fez um gesto negativo. 

— Neste caso ofereço-te a minha, ou antes a nossa. 
— Em qualquer outra ocasião aceitaria com muito pra-

zer; hoje não posso. 
— Já vejo que não foste franca! 
— Não acredita?... Se eu viesse por passeio! 
— E qual é o outro motivo que te pode trazer à festa 

da Glória? 
— A senhora veio talvez por devoção? Disse eu. 
— A Lúcia devota!... Bem se vê que a não conheces. 
— Um dia no ano não é muito, respondeu ela sorrindo 

ALENCAR, José de. Lucíola. 12ª ed., São Paulo: Ática, 1988, capítulo II 

Assinale a alternativa em que a retirada da(s) vírgula(s) 
altera semanticamente a frase: 
  
A) Tranquilamente, Lúcia chegou à festa da Glória. 
B) Ontem, Lúcia foi à festa da Glória. 
C) Lúcia, a jovem de 19 anos, era a mais linda da festa. 
D) Lúcia saiu da festa da Glória, sorrateiramente. 
E) Lúcia iniciou, naquele momento, uma distribuição de 

moedas pratas.  

09. Na oração: “Aos onze anos, em 1942, seu pai mandou-o 
para um colégio interno, o Padre Antônio Vieira, em Ara-
caju.”, as vírgulas foram usadas nas expressões destaca-
das com a seguinte finalidade: 

A) Realçar duas expressões de mesma função sintática. 
B) Enfatizar dois elementos de valor explicativo. 
C) Isolar um termo circunstancial e explicativo  respectiva-

mente. 
D) Reforçar a melodia da frase. 
E) Separar aposto e vocativo 

10. “O garboso rapaz afirmou que te ama tanto quanto aquele 
infeliz mancebo que te traiu” 
Indique a resposta em que os dois QUÊS estão respectiva-
mente iguais aos do EXEMPLO acima.  

A) Nós é que somos iguais ao que você imaginava. 
B) É urgente que você faça porque precisamos.  
C) Falou tão alto que deixou a garota que era apaixonado 

irritada.  
D) Ao passo que estudas , sabes que melhoras.  
E) Urge que vejas o jovem que surrupiou o carro.   
 

11. A partícula de realce ou expletiva indica um recurso mui-
to usado por escritores como Machado de Assis e Carlos 
Drummond de Andrade. Indique a única frase em que o 
QUÊ não está nesse contexto:  

A) Os jovens é que merecem o respeito.  
B) Encontrei todos os candidatos que chamados para o 

concurso.  
C) Os heróis é  que são verdadeiros.  
D) Eles é que estão certos.  
E) A verdade é que deve ser respeitada.   

12. Leia o fragmento a seguir, extraído da crônica “Vivendo 
e…”, de Luis Fernando Veríssimo.

Na verdade, deve-se revisar aquela antiga frase. É vivendo 
e desaprendendo. Não falo daquelas coisas que deixamos 
de fazer porque não temos mais as condições físicas e a 
coragem de antigamente, como subir em bonde andando 
– mesmo porque não há mais bondes andando. Falo da 
sabedoria desperdiçada, das artes que nos abandonaram.

(VERÍSSIMO, Luís Fernando. Comédias para se ler na escola. Rio de 
Janeiro: Objetiva. 2001, p. 46.)
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A alteração que o autor faz no ditado popular “Vivendo e 
aprendendo” evidencia certo sentimento de:

A)  Aprazimento 
B)  Pesar 
C)  Timidez 
D)  Descaso
E)  Inabilidade 

13. O tropicalismo teve como uma de suas propostas a rein-
terpretação da cultura brasileira e latino-americana. A ca-
pacidade de misturar elementos de culturas estrangeiras 
aos nossos era uma das principais características que os 
representantes da Tropicália reivindicavam. Essa caracte-
rística já havia sido apontada por outro movimento artístico 
intelectual brasileiro, que era:

A)  A “antropofagia cultural”, de Oswald de Andrade
B)  O verde-amarelismo, de Cassiano Ricardo
C)  O indianismo, de José de Alencar
D)  O Parnasianismo, de Olavo Bilac
E)  O movimento integralista, de Plínio Salgado.

11. Chega de Saudade
Composição: Tom Jobim e Vinícius de Moraes

Vai minha tristeza
E diz a ela que sem ela não pode ser
Diz-lhe numa prece
Que ela regresse
Porque eu não posso mais sofrer

Chega de saudade
A realidade é que sem ela
Não há paz não há beleza
É só tristeza e a melancolia
Que não sai de mim
Não sai de mim
Não sai

Mas, se ela voltar
Se ela voltar que coisa linda!
Que coisa louca!
Pois há menos peixinhos a nadar no mar
Do que os beijinhos
Que eu darei na sua boca(...)

A Letra da música acima é normalmente apresentada como 
a precursora da Bossa Nova. Ela apareceu pela primeira 
vez em 1958 no LP, com o mesmo nome da música, do 
cantor João Gilberto, que, a partir desse momento, inova-
va a música brasileira com uma nova “batida” de violão. A 
chamada Bossa Nova foi produto do intuito de um grupo de 
jovens que desejavam renovar a música brasileira, já que o 
que era tocado no rádio não representava o novo estilo de 
vida da juventude do período.

A Bossa Nova, como movimento, tinha características que 
estavam em consonância com o momento político vivido 
pelo Brasil, pois 

A)  apresentava a vida no campo, a terra e os animais 
como temáticas principais. Nesse período os governos 
brasileiros levavam a cabo a reforma agrária e a defesa 
da agricultura familiar.    

B)  percebe-se uma incisiva defesa da democracia e das 
liberdades individuais, já que, vivia-se uma ditadura 
que usava da repressão e censura para calar o meio 
artístico.    

C)  suas letras demonstravam o engajamento político de 
jovens de esquerda que defendiam um golpe comu-
nista contra o Governo Jango, que era completamente 
subserviente aos EUA.    

D)  era uma música moderna com novos arranjos harmô-
nicos e novos temas que se associavam a urbanização 
e a industrialização que marcaram o governo Juscelino 
Kubitschek.   

E) foi um estilo que valorizou a questão social do país na 
conturbada década de 60. 

15. A intenção dos tropicalistas não era superar a Bossa Nova, 
da qual Veloso, Gil, Tom Zé e Gal foram discípulos assu-
midos, especialmente do canto suave e da inovadora bati-
da de violão de João Gilberto, conterrâneo dos quatro. No 
início, esses artistas sentiam-se sufocados pelo elitismo e 
pelos preconceitos de cunho nacionalista que dominavam 
o ambiente da chamada MPB. Concluíram que, para arejar 
a cena musical do país, a saída seria aproximar de novo a 
música brasileira dos jovens, que se mostravam cada vez 
mais interessados no pop e no rock dos Beatles, ou mes-
mo no iê-iê-iê que Roberto Carlos e outros ídolos brazucas 
exibiam no programa de TV Jovem Guarda.

Fonte: http://cliquemusic.uol.com.br/generos/ver/tropicalismo Adaptado. 
Acesso 17-09-2015.

 
O Movimento Tropicalista, descrito no texto, teve como 
contexto social e político: 

A) O Estado Novo, implantado em 1937, que restringiu a 
liberdade de expressão, e a música foi alvo de censura 
por parte do Estado Getulista.

 B) O período desenvolvimentista de Juscelino Kubistchek, 
conhecido como presidente bossa-nova e introdutor da 
modernidade, porém grande crítico dos tropicalistas.  

 C) A sociedade agrícola e patriarcal, da passagem do sé-
culo XIX para o século XX, valorizava sons provenien-
tes da Europa, como as valsas. 

 D) A transição democrática, ao final da Ditadura Militar 
Brasileira, viu nascer o hip-hop e o funk nas áreas ne-
gligenciadas das cidades. 

 E) A década de 1960 e as várias mudanças no país que 
acabaram sendo assunto de muitas músicas desses ar-
tistas.  

GABARITO: 

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


