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APRESENTAÇÃO

Caros professores, coordenadores pedagógicos e alunos, segue para vocês 
o material preparado pela equipe de professores que fazem ou já fizeram parte 
do Mais Português dentro do Programa Mais Aprendizagem, um projeto da 
Secretaria de Educação do Estado do Piauí, com o intuito de fortalecer o docente 
na sua prática. 

O caderno de atividades do Mais Português é um material pedagógico com-
plementar que busca dar suporte aos estudantes e professores na sala de aula 
e oportunizar ao Coordenador Pedagógico saber a partir de onde o professor 
está partindo para o ensino dos estudantes, e a estes um ponto de apoio para a 
aprendizagem.

Neste material estão incluídas atividades de acordo com as expectativas de 
aprendizagem da Matriz de Referência do SAEB. O Caderno 2020 inclui as com-
petências socioemocionais, visto sua importância para a formação e o desen-
volvimento do sujeito integral, com uma abordagem que traz a reflexão para a 
prática de melhores atitudes no controle das emoções, ou para o projeto de vida 
no que diz respeito às relações pessoais.

Este material busca completar o trabalho do professor na relação com o es-
tudante, buscando unir o ensino formal ao comportamento do jovem cidadão na 
sociedade.

Secretaria de Educação do Estado do Piauí
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ESTRuTuRA dO cAdERNO dO 
MAiS PORTuguêS

OFICINA DE LÍNGUA PORTUGUESA

O caderno centra-se nos gêneros textuais. Foi elaborado com base em estudos 
voltados ao desenvolvimento cognitivo dos indivíduos, ao uso de ferramentas ade-
quadas ao processo de diagnose e na ampliação do conhecimento dos estudantes. 
Além disso, na aquisição da competência leitora, análise e síntese de informações 
e conhecimentos e na compreensão de estilos textuais recorrentes na vida em 
sociedade.

APRESENTANDO A OFICINA

Professor,o caderno é composto de oficinas que trabalham os descritores especí-
ficos. As atividades propostas para cada uma das oficinas foram elaboradas a partir 
das habilidades e dos conhecimentos descritos na Matriz de Referência, e envolvem 
a leitura e a discussão de textos de diversos gêneros textuais, tais como: conto, crôni-
ca, artigo de opinião, editoria, tirinha, anúncio publicitário, notícias, verbetes, frag-
mento de romance, resenha, charge, dentre outros.

Para melhor compreensão dos textos apresentados, sugerimos que você utilize 
diferentes estratégias de leitura, tais como: antecipação, levantamento de hipóteses, 
checagem etc. Realize uma leitura coletiva para identificar as dificuldades de com-
preensão de palavras e expressões que seus estudantes possam apresentar. Procure 
trabalhar o significado dessas palavras de forma reflexiva, levando os estudantes a 
inferirem possíveis significados. Observe se os estudantes compreendem o que está 
sendo proposto em cada atividade.

Vale ressaltar, ainda, que você, professor(a), dispõe de autonomia para utilizar 
este material de forma que ele complemente seu plano de aula, com o intuito de aten-
der aos conteúdos e expectativas de aprendizagem. 

MATERIAL COMPLEMENTAR
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OFICINA 1 – TÓPICO I

Procedimentos de Leitura

Descritor 3 – Inferir o sentido de uma palavra ou 
expressão.

QUESTÃO 1

Cidadezinha qualquer

Casas entre bananeiras
mulheres entre laranjeiras
pomar amor cantar.

Um homem vai devagar.
Um cachorro vai devagar.
Um burro vai devagar.

Devagar... as janelas olham.
Êta vida besta, meu Deus.

Carlos Drummond de Andrade

A palavra devagar, que aparece repetidas ve-
zes no texto, indica

(A) tempo

(B) modo

(C) lugar

(D) dúvida

QUESTÃO 2

Se tem uma coisa que toda garota – todo mun-
do na verdade – precisa aprender é que o quanto 
antes começar a se cuidar, e se cuidar bem, me-
lhor. Ter uma alimentação equilibrada, fazer ativi-
dade física e ter descanso adequado é algo que 
vai mostrar seus resultados ao longo da vida.

VILELA, A. C. Coisas que toda garota deve saber.

No trecho “o quanto antes começar a se cui-
dar, e se cuidar bem, melhor’’, o autor destaca a 

palavra “bem” para

(A) reprovar a atitude de quem tem um descan-
so adequado.

(B) ironizar os resultados de uma alimentação 
desequilibrada.

(C) incentivar toda garota a cuidar da alimenta-
ção e da saúde.

(D) destacar a importância de os cuidados se-
rem realizados corretamente.

QUESTÃO 3

Do que os adolescentes mais morrem
no mundo

(...) Todos os dias, mais de 3 mil jovens perdem 
a vida no mundo. É o que diz um recente levanta-
mento da Organização Mundial da Saúde (OMS). A 
cada ano, 1,2 milhões de adolescentes morrem, 
sendo mais de dois terços das vítimas de países da 
África e do sudeste asiático. As principais causas 
de morte entre adolescentes de 10 a 19 anos são, 
nesta ordem, acidentes de trânsito, infecções respi-
ratórias, suicídio, doenças diarreicas e afogamento.

(...) A OMS destaca que em países pobres e 
assolados por confl itos, os adolescentes são vis-
tos como uma parcela vulnerável da população. 
Isso porque, muitas vezes, assumem responsabi-
lidades precocemente, como trabalhar para auxi-
liar no sustento da família (e isso também signifi ca 
abandonar a escola), casar cedo ou recorrer à 
prostituição para garantir o próprio sustento. Como 
resultado, estes jovens fi cam mais expostos a aci-
dentes de trabalho, desnutrição, doenças diarrei-
cas, problemas de saúde mental, violência sexual 
e doenças sexualmente transmissíveis.

O levantamento escancarou os problemas ao 
analisar as maiores causas de morte entre meni-
nos e meninas, e também entre adolescentes de 
10 a 14 anos e de 15 a 19 anos. Entre adolescen-
tes do sexo masculino, a maior causa de morte 
foram os acidentes de trânsito – 88,5 mil meninos 
perderam a vida dessa forma em 2015.

Entre as meninas, o cenário é diferente. Ado-
lescentes de 10 a 14 anos morrem mais por infec-
ções respiratórias, como pneumonia e outras en-
fermidades por cozinhar em ambientes fechados e 
poluídos por combustíveis nocivos à saúde. Já 
entre garotas de 15 a 19 anos, as maiores causas 
de óbito são decorrentes de partos malsucedidos 
e abortos inseguros.

Disponível em: <https://goo.gl/QgnNaa>.
Acesso em: 18 maio 2017.

Seguindo a ideia do texto, no trecho “A OMS 
destaca que em países pobres e assolados por 
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confl itos, (...)”, a palavra “assolados” signifi ca

(A) devastados

(B) edifi cados

(C) construídos

(D) formados

QUESTÃO 4

http://tiras-hagar.blogspot.com/

Na tirinha, a expressão “de verdade’’ foi des-
tacada em negrito para

(A) demonstrar que o jovem não mentiu quando 
abordou a moça.

(B) enfatizar a surpresa da mãe causada pela 
ingenuidade da moça.

(C) explicar os procedimentos que o médico fa-
ria durante o exame.

(D) realçar a dúvida da mãe sobre as reais inten-
ções do jovem.

ANOTAÇÕES

 

 

 

 

 

 

 

 

OFICINA 2 – TÓPICO II

Procedimentos de Leitura

Descritor 11 – Distinguir um fato da opinião relati-
va a este fato.

QUESTÃO 5

Porto Alegre, 20 de Setembro de 2009

Querida Amanda,

Estou com saudades das nossas conversas.
Aqui em Porto Alegre é tudo muito bonito e 

está tudo bem. Meu curso termina em poucos me-
ses, logo voltarei para a nossa cidade natal e po-
deremos conversar muito!

Gostaria de saber como estão todos da sua fa-
mília e o que você tem feito de bom...

Não deixe de escrever contando as novidades!

Com carinho,

Bianca.

O trecho desse texto que mostra uma opinião é: 

(A) “Aqui em Porto Alegre é tudo muito bonito...”. 

(B) “Meu curso termina em poucos meses, ...”.

(C) “Gostaria de saber como estão todos da sua 
família...”. 

(D) “Não deixe de escrever contando as novida-
des!”.
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QUESTÃO 6

Torquato Neto nasceu em Teresina em 9 de 
novembro de 1944. Foi poeta, jornalista, letrista 
de música popular, além de atuar como agente 
cultural e polemista defensor das manifestações 
artísticas de vanguarda, como a Tropicália, o Ci-
nema Marginal e a Poesia Concreta, circulando 
no meio cultural efervescente da época. A belíssi-
ma obra de Torquato nos encanta e nos faz sentir 
orgulho de ter um artista de tamanha grandeza 
como compatriota.

Marque o item abaixo que expressa uma opi-
nião

(A) Torquato Neto nasceu em Teresina, em 9 de 
novembro de 1944. 

(B) Foi poeta, jornalista, letrista de música po-
pular. 

(C) Atuou como um agente cultural e foi um pole-
mista defensor das manifestações artísticas 
de vanguarda, como a Tropicália, o Cinema 
Marginal e a Poesia Concreta.

(D) A belíssima obra de Torquato nos encanta 
e nos faz sentir orgulho de ter um artista de 
tamanha grandeza como compatriota.

QUESTÃO 7

PROGRAMA

Médicos estrangeiros começam a atender em 
Unidades Básicas de Saúde. Segundo a pesquisa 
Radiografi a das Favelas Brasileiras, divulgada 
nessa segunda-feira, 4, cerca de 30% dos morado-
res de favelas brasileiras já sofreram preconceito.

De acordo com o estudo, 59% dos moradores 
das comunidades concordam que quem mora em 
comunidades da periferia é discriminado. Para 
32% dos que se disseram vítimas de preconceito, 
a cor da pele foi a motivação, e para 30%, simples 
mente morar em uma favela foi o motivo. Para 20%,

o preconceito decorreu da falta de dinheiro, e para 
8%, das roupas que vestiam.

A pesquisa mostra também que 37% dos mora-
dores de favela já foram revistados por policiais, 
proporção que chega a 65% quando se trata de 
jovens de 18 a 29 anos. Entre os que já foram revis-
tados, a média chega a 5,8 abordagens na vida.

“Temos um lado da presença do Estado que 
ajuda e outro que mostra preconceito”, disse Re-
nato Meirelles, um dos fundadores do Data Fave-
la, instituto responsável pela pesquisa.

Agência Brasil

Disponível em: <http://www.3157964/quase-30-dos
-moradores-de-favelas-ja-se-sentiram-discriminados.shtml>. 

Acesso em: 11 jul. 2018.

No texto acima há uma opinião em:

(A) “Médicos estrangeiros começam a atender 
em Unidades Básicas de Saúde”.

(B) “Temos um lado da presença do Estado que 
ajuda e outro que mostra preconceito”.

(C) “(...) 30% dos moradores de favelas brasilei-
ras já sofreram preconceito”.

(D) “(...) dos que se disseram vítimas de precon-
ceito, a cor da pele foi a motivação (...)”.

QUESTÃO 8

A embalagem proibida

21/10/2020  00:01

O isopor chegou ao Brasil na década de 1960
e ganhou inúmeras utilidades

Desde o dia 10 de setembro deste ano, está 
proibida a utilização de embalagens confecciona-
das com isopor em Sorocaba.

Nesse dia entrou em vigor uma lei que havia 
sido aprovada pela Câmara de Vereadores em 
março de 2019, com o objetivo de preservar o meio 
ambiente de um material que é praticamente in-
destrutível se jogado na natureza.

Mas qualquer sorocabano que recebe comida 
comprada por aplicativos ou se dirige a uma lan-
chonete ou padaria para comprar qualquer tipo de 
alimento “para viagem” vai perceber que essa lei, 
ao menos por enquanto, ainda “não pegou”, pois 
praticamente ninguém mudou suas embalagens 
desde que a lei entrou em vigor; e o poliestireno 
expandido (EPS), o nome correto do material, con-
tinua sendo usado em larga escala.

O isopor – que é bastante leve, tem a capacida-
de de bloquear a umidade e manter a temperatura 
interna – chegou ao Brasil na década de 1960 e 
ganhou inúmeras utilidades.
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Representantes de empresas que utilizam as 
embalagens de isopor (nome de fantasia adotado 
pelo fabricante no Brasil) protestam contra a nova 
legislação e apontam falhas.

A lei prevê a utilização, daqui para frente, ape-
nas de embalagens fabricadas com materiais bio-
degradáveis, recicláveis e que não tenham na com- 
posição o EPS. (...)

Disponível em: <https://www.jornalcruzeiro.com.br/opiniao/ 
editorial/a-embalagem-proibida/>. Acesso em: 4 nov. 2020.

O trecho do texto em que o autor expressa 
uma opinião é:

(A) O isopor – que é bastante leve, tem a capaci-
dade de bloquear a umidade e manter a tem-
peratura interna – chegou ao Brasil na dé- 
cada de 1960 e ganhou inúmeras utilidades.

(B) A lei prevê a utilização, daqui para frente, 
apenas de embalagens fabricadas com ma-
teriais biodegradáveis, recicláveis e que não 
tenham na composição o EPS. (...)

(C) Desde o dia 10 de setembro deste ano, está 
proibida a utilização de embalagens confec-
cionadas com isopor em Sorocaba.

(D) Mas qualquer sorocabano que recebe co-
mida comprada por aplicativos ou se dirige 
a uma lanchonete ou padaria para comprar 
qualquer tipo de alimento “para viagem” vai 
perceber que essa lei, ao menos por en-
quanto, ainda “não pegou’’ (...)

QUESTÃO 9

Moradores de “ilha dos gatos” pedem ajuda 
para comprar ração

Na ilha de Aoshima, conhecida como a “ilha 
dos gatos”, ao sul do Japão, quem manda são os 
felinos. Lá, os bichanos são seis vezes mais nu-
menumerosos que pessoas – e a população (hu-
mana) do local é inteiramente responsável pelos 
cuidados, saúde e bem-estar dos animais. Foi 
então que uma notícia terrível se espalhou: por 
conta de condições climáticas desfavoráveis, a 
entrega de ração teve que ser suspendida. Como 
conta o BoredPanda, a ilha não possui lojas de 
ração ou comida – todas as compras são feitas 
por barco, dependendo da necessidade dos ci-
dadãos – e, com o clima ruim, os moradores se 
viram em uma sinuca.

A solução, claro, estava na internet. Ao perce-
berem que as reservas de ração estavam baixando 
drasticamente, os moradores de Aoshima começa-

ram a fazer pedidos pelo Twitter, para que pessoas 
colaborassem enviando pacotes de ração para a 
ilha. Poucos dias depois, a cidade estava abarrota-
da de doações. Os tweets que se seguiram man-
davam a mensagem oposta: a ilha pede que os 
internautas parem de enviar ração, pois já eram 
suficientes até abril e não havia mais lugar para 
guardar tantas doações.

Disponível em: <http://revistagalileu.globo.com/Sociedade/
noticia/2016/03/moradores-de-ilha-dos-gatos-pedem-ajuda 

paracomprar-racao-e-internet-respondeu-altura.html>. 
Acesso em: 25 mar. 2016.

Em qual das citações abaixo está expresso 
apenas um fato?

(A) “Foi então que uma notícia terrível se espa-
lhou: por conta de condições climáticas des-
favoráveis, a entrega de ração teve que ser 
suspendida”.

(B) “Como conta o BoredPanda, a ilha não pos-
sui lojas de ração ou comida – todas as com-
pras são feitas por barco, dependendo da 
necessidade dos cidadãos –”.

(C) “(...) – e, com o clima ruim, os moradores se 
viram em uma sinuca.”

(D) “A solução, claro, estava na internet. Ao per-
ceberem que as reservas de ração estavam 
baixando drasticamente, (...)”.

QUESTÃO 10

Serra da Capivara
Uma geografia incrível no Piauí

O maior conjunto de pinturas rupestres já con-
centrados no mundo está espelhado pelos 129  140 
hectares do Parque Nacional da Serra da Capivara. 
Ele possui uma área de quase 1  300 Km e está lo-
calizado no interior no interior do estado do Piauí, a 
530 Km da capital, Teresina. Por sua riqueza, em 
1991 foi considerado patrimônio cultural da humani-
dade pela UNESCO. Dos mais de oitocentos sítios 
arqueológicos, aproximadamente 120 estão aber-
tos à visitação. A arqueóloga Niéde Guidon, que 
dirige o parque, sustenta ter encontrado indícios do 
povoamento humano remetendo há 100 mil anos. 
Esse é o cenário de uma pesquisa em plena caa-
tinga, que conta um pouco da origem do homem.

Nele está um dos lugares mais maravilhosos do 
Brasil. Além da grande importância ecológica, há 
também a arqueológica, revelando um país remoto 
e pouco conhecido. Os vestígios da presença do 
homem pré-histórico foram o principal motivo para a 
criação do Parque Nacional da Serra da Capivara.
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Dentro do Parque existem várias opções de 
passeios, que guardam muitas surpresas. Entre 
elas está o Boqueirão da Pedra Furada, onde são 
encontrados 1 200 conjuntos de pinturas rupestres, 
retratando o cotidiano remoto do homem, como ce-
nas de caçadas, rituais ou algum tipo de dança e 
até representação de animais extintos, como o 
veado-galheiro, e da capivara. Essa última está re-
presentada com seu filhote em uma pintura que 
virou o símbolo da região. (...)

Geografia. Jun. 2010 – n. 31 – Ed. Escala Educacional. 
P. 32/33. Fragmento.

Disponível em: <https://compartilhartexto.blogspot.com/ 
2019/08/interpretacao-de-texto-com-gabarito-9.html>. 

Acesso em: 12 nov. 2020.

O trecho desse texto que expressa uma opi-
nião é:

(A) “... maior conjunto de pinturas rupestres já 
concentrados no mundo...” 

(B) “A arqueóloga Niéde Guidon, que dirige o 
parque, sustenta...” 

C) “Os vestígios da presença do homem pré- 
-histórico foram...”

(D) “... várias opções de passeios, que guardam 
muitas surpresas.”

OFICINA 3 – TÓPICO I

Procedimentos de Leitura

Descritor 6 – Identificar o tema de um texto.

QUESTÃO 11

“Moro num país tropical...”. O verso de Jorge 
Ben Jor fica mais evidente nos primeiros meses 
do ano quando os termômetros sobem, o asfalto 
ferve e a gravata parecia um instrumento de tortu-
ra. O esfriamento causado pelo ar-condicionado 
transforma-se em um oásis urbano. Uma situação 
que nas cidades brasileiras acima da regra se es-
tende por praticamente todo o ano.

Mas a sensação de bem-estar causada pelo 
ar-condicionado pode camuflar um inimigo disidio-
so nos sistemas de refrigeração, quando não cui-
dados, tornam-se um abrigo para uma vasta fauna 
de fungos e bactérias. Além de propagar elemen-
tos nocivos à saúde como fumaça de cigarro e re-
síduos químicos.

FERREIRA, L. Para não entrar numa fria.

O tema do texto é

(A) O calor intenso que faz sobretudo nos esta-
dos brasileiros da região nordeste.

(B) O risco à saúde por não fazer limpeza e ma-
nutenção adequada do ar-condicionado.

(C) Um novo ar-condicionado que está sendo 
desenvolvido para o verão intenso do Brasil.

(D) A vasta fauna de fungos e bactérias que ha-
bita os dutos do ar-condicionado.

ANOTAÇÕES
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QUESTÃO 12

Álcool zero

A Lei 11.705, do “álcool zero”, constitui uma 
das maiores excrescências já registradas na his-
tória republicana brasileira. Contraria o Código de 
Trânsito Brasileiro (CTB), Lei Federal nº 9.503, 
que admite alcoolemia de até 0,6 g por litro de 
sangue, mas que parece carecer de valor ou ra-
zoabilidade; foi aprovada sem nenhuma constata-
ção de que um motorista com essa taxa de álcool 
se torne incapacitado para dirigir; analogamente, 
não há registro de acidente associado à alcoole-
mia-limite expressa no CTB, só bem acima, de 
motoristas realmente embriagados. Pior, a nova 
lei implica fiscalização extrema só agora, quando 
ela deveria existir há bem mais tempo para fazer 
cumprir o limite anterior, o que teria evitado mui-
tas mortes. O Brasil não precisa de mais leis, bas-
ta que se cumpram as atuais.

B. S. – São Paulo. Disponível em: <http://www.usinadeletras.
com.br/exibelotexto>. Acesso em: 12 nov. 2020. 

Qual o assunto abordado no texto?

(A) O uso exagerado do álcool.

(B) Sobre a lei seca 11.705.

(C) Sobre a incapacidade de direção quando al-
coolizado.

(D) Do limite do uso do álcool na direção.

QUESTÃO 13

Cachorros

Os zoólogos acreditam que o cachorro se ori-
ginou de uma espécie de lobo que vivia na Ásia. 
Depois os cães se juntaram aos seres humanos e 
se espalharam por quase todo o mundo. Essa 
amizade começou há uns 12 mil anos, no tempo 
em que as pessoas precisavam caçar para se ali-
mentar. Os cachorros perceberam que, se não 
atacassem os humanos, podiam ficar perto deles 
e comer a comida que sobrava. Já os homens 
descobriram que os cachorros podiam ajudar a 
caçar, a cuidar de rebanhos e a tomar conta da 
casa, além de serem ótimos companheiros. Um 
colaborava com o outro e a parceria deu certo.

Disponível em: <www.recreionline.com.br>. 
Acesso em: 1o nov. 2020.

O tema do texto é

(A) relação entre homens e cães.

(B) profissão de zoológico 

(C) amizade entre os animais.

(D) alimentação dos cães.

QUESTÃO 14

Não é só nos livros de ortografia que há distin-
ção entre vogais e consoantes. Uma pesquisa da 
Universidade Harvard, nos Estados Unidos, mos-
trou que a diferença entre esses dois tipos de le-
tra está gravada no fundo do cérebro, que os pro-
cessa em áreas separadas. Os cientistas perce- 
beram isso graças a uma infelicidade, pois testa-
ram dois pacientes com lesões em duas regiões 
cerebrais. O resultado foi surpreendente – en-
quanto um dos doentes trocava uma vogal pela 
outra, mas não confundia as consoantes, o outro 
falhava nas consoantes, acertando as vogais. Fi-
cou claro que esses dois tipos de letra são pro-
cessados em lugares diferentes. “É mais uma 
peça que se coloca no quebra-cabeça da lingua-
gem humana”, disse o neurologista Alfonso Cara-
mazza, um dos autores da experiência.

Disponível em: <https://drive.google.com/file/d/0BzPewewk 
SxkzOVNBMEhDM2Z4dGc/edit>. Acesso em: 20 jul. 2019. 

A partir do parágrafo acima, podemos consta-
tar que o texto tem como tema

(A) a luta contra a desigualdade feminina.

(B) os caminhos que levam ao sucesso feminino.

(C) o reconhecimento do machismo predomi-
nante no mundo.

(D) as palavras que as mulheres usam para de-
nunciar o racismo.

ANOTAÇÕES
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OFICINA 3 – TÓPICO IV

Coerência e coesão no
processamento do texto

Descritor 7 – Identificar o conflito gerador do enre-
do e os elementos que constroem a narrativa.

QUESTÃO 15

Num dia cinzento e nublado saí para mais um 
dia de trabalho. Para uma menina de treze anos 
que já tinha 1,74 de altura, eu já me considerava 
uma adulta em todas as minhas atitudes. Depois 
de um dia normal, era hora de voltar para casa. 
Quando pisei na calçada e subi na minha moto eu 
vi uma família, que morava no prédio ao lado, 
saindo no mesmo momento que eu. Os cumpri-
mentei e ambos saímos pela mesma direção. Eu 
me dirigi por uma rua e eles foram por outra.

Uns 800 metros depois da minha saída, eu re-
solvi não parar em uma esquina preferencial, já 
perto da minha casa. Eu pensei: Sempre passo 
por aqui e nunca cruzei com um carro, desta vez 
eu vou passar direto.

Não vi nada e não me lembro da cena do aci-
dente. Bati justamente naquele vizinho que eu ha-
via cumprimentado minutos antes.

Disponível em: <https://www.deficienteciente.com.br/ 
exemplo-de-superacao-depoimento-de-jane.html>. 

Acesso em: 31 out. 2020. 

A parte da narrativa aqui citada nos leva a 
concluir que o conflito gerador do enredo da his-
tória como um todo é

(A) a relação entre a protagonista e os vizinhos.

(B) o acidente em que a protagonista se envolveu.

(C) o tratamento que a protagonista recebeu no 
hospital.

(D) o retorno da protagonista à sua vida rotineira.

QUESTÃO 16

Malala vivia no vale do Swat, no norte do Pa-
quistão, onde sua família dirige uma série de es-
colas. Em 2010, os radicais do talibã assumiram 
o controle da região e proibiram as meninas de 
frequentarem a escola. Malala não se intimidou e 
ficou famosa depois de criar um blog defendendo 
o direito das mulheres. A fama quase lhe custou 
a vida.

No dia 9 de outubro de 2012, ela estava dentro 
de um ônibus escolar quando um pistoleiro a cha-
mou pelo nome e disparou três tiros contra sua 
cabeça. Durante semanas ela permaneceu em 
condição crítica e foi levada de avião para o Hos-
pital Queen Elizabeth, em Bimighan, na Inglater-
ra. Depois de uma recuperação milagrosa a meni-
na tornou-se um símbolo da luta pelo direito à 
educação e contra o terrorismo. Depois de discur-
sar nas Nações Unidas Malala acabou sendo 
agraciada com o Nobel. Mas sua coragem custou 
caro. Hoje ela vive exilada na Inglaterra e não 
pode voltar para sua terra natal.

Disponível em: <www.diariodovale.com/noticias>. 
Acesso em: 12 nov. 2020. 

A história de Malala tem diversos momentos 
fundamentais. Mas o texto nos informa que o 
acontecimento que gerou a mais importante mu-
dança na sua trajetória foi

(A) quando os radicais do Talibã assumiram o 
controle da região onde ela morava.

(B)  quando as meninas da região foram proibi-
das de frequentar a escola.

(C) quando um prisioneiro entrou no ônibus es-
colar e disparou três tiros contra ela.

(D) uma demonstração de reconhecimento ao 
receber o prêmio Nobel.

QUESTÃO 17

Aí vem a chuva

Numa pequena aldeia, vive um africano cha-
mado Sambo. Lá, a cada verão, fica mais quente, 
muito quente. Mas este ano está um desastre: 
nem uma gota de chuva há seis meses! É a seca. 
O sol está queimando, plantações estão morren-
do e a água está muito escassa! A vila inteira está 
preocupada. O que fazer? Todos os dias Sambo 
sai em busca de água potável, às vezes, deve 
buscá-la longe... Sambo viaja muitos quilômetros. 

Nesta manhã, Sambo está desesperado para 
encontrar água e começa a chorar. Em seguida, 
ouve um coaxar perto dele: um sapo. “Olá” – diz 
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ele – “Por que você está chorando?” “Por causa 
da água” – explica Sambo – “Nós não temos nada 
para beber!”. O sapo fala: “E você não sabe que 
os sapos conhecem os segredos da água? Nós 
até sabemos como fazer chover!”. Então o rosto 
de Sambo fica iluminado com essa notícia. “Vá 
para casa e acredite em mim” – ordena o sapo. 
Então, Sambo retorna para casa com o coração 
leve. Sem dizer nada para os outros, ele espera 
pela noite, cruzando os dedos.

Finalmente, a noite cai sobre a aldeia. Em se-
guida, o primeiro coaxar pode ser ouvido, a pri-
meira luz, então mais forte. São os sapos cantan-
do a canção da chuva! Durante toda a noite, eles 
cantam. E, ao amanhecer, a chuva começa a cair. 
Todo mundo sai de suas casas e corre para fora. 
É uma explosão de alegria na aldeia!

MURAT, D’Annie. 365 histórias – uma para cada dia 
do ano! Tradução de Martim G. Wollstein. 

Blumenau: Blu, 2010, p. 139-40. 

O que fez com que essa história acontecesse?

(A) Os moradores da vila explodirem de alegria 
com a chuva.

(B) Os sapos cantarem a canção da chuva du-
rante a noite. 

(C) Sambo encontrar um sapo que conhece os 
segredos da água.

(D) Sambo voltar para sua casa acreditando no 
que o sapo disse.

QUESTÃO 18

Mila

Era pouco maior do que minha mão: por isso 
eu precisei das duas para segurá-la, 13 anos 
atrás. E, como eu não tinha muito jeito, encostei-a 
ao peito para que ela não caísse, simples apoio 
nessa primeira vez. Gostei desse calor e acredito 
que ela também. Dias depois, quando abriu os 
olhinhos, olhou-me fundamente: escolheu-me 
para dono. Pior: me aceitou.

Foram 13 anos de chamego e encanto. Dormi-
mos muitas noites juntos, a patinha dela em cima 
do meu ombro. Tinha medo de vento. O que fazer 
contra o vento? 

Amá-la – foi a resposta e também acredito que 
ela entendeu isso. Formamos, ela e eu, uma du-
pla dinâmica contra as ciladas que se armam. E 
também contra aqueles que não aceitam os que 
se amam. Quando meu pai morreu, ela se che-
gou, solidária, encostou sua cabeça em meus 
joelhos, não exigiu a minha festa, não queria dis-
putar espaço, ser maior do que a minha tristeza. 

Tendo-a ao meu lado, eu perdi o medo do mun-
do e do vento. E ela teve uma ninhada de nove fi-
lhotes, escolhi uma de suas filhinhas e nossa du-
pla ficou mais dupla porque passamos a ser três. 
E passeávamos pela Lagoa. [...] Era uma lady, 
uma rainha de Sabá numa liteira inundada de sol 
e transportada por súditos imaginários. 

No sábado, olhando-me nos olhos, com seus 
olhinhos cor de mel, bonita como nunca, mais que 
amada de todas, deixou que eu a beijasse cho-
rando. Talvez ela tenha compreendido. Bem maior 
do que minha mão, bem maior do que o meu pei-
to, levei-a até o fim. 

Eu me considerava um profissional decente. 
Até semana passada, houvesse o que houvesse, 
procurava cumprir o dever dentro de minhas limi-
tações. Não foi possível chegar ao gabinete onde, 
quietinha, deitada a meus pés, esperava que eu 
acabasse a crônica para ficar com ela. 

Até o último momento, olhou para mim, me es-
colhendo e me aceitando. Levei-a, em meus bra-
ços, apoiada em meu peito. Apertei-a com força, 
sabendo que ela seria maior do que a saudade.

CONY, Carlos Heitor. In: SANTOS, Joaquim Ferreira 
dos. (Org.) As cem melhores crônicas do século. 

Rio de Janeiro: Objetiva, 2007, p. 271-72. Fragmento. 

No primeiro parágrafo deste texto, o narrador 

(A) conhece o pensamento dos personagens. 

(B) conta um fato observado por ele. 

(C) faz intromissões na história. 

(D) participa dos fatos narrados.

ANOTAÇÕES
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OFICINA 4 – TÓPICO IV

Coerência e coesão no
processamento do texto

Descritor 8 – Estabelecer relação de causa e con-
sequência entre partes e elementos do texto.

QUESTÃO 19

Estamos mais rápidos e superficiais. 
Que mudanças a internet está causando 

em nossa mente?

 Carr: Ela nos encoraja a avaliar vários peque-
nos pedaços de informação de uma maneira mui-
to rápida, enquanto tentamos driblar uma série de 
interrupções e distrações. Esse modo de pensa-
mento é importante e valioso. Mas, quando usa-
mos a internet de maneira mais intensiva, come-
çamos a sacrificar outros modos de pensamento, 
particularmente aqueles que requerem contem-
plação, reflexão e introspecção. E isso tem conse-
quências. Os modos contemplativos sustentam a 
criatividade, empatia, profundidade emocional, e 
o desenvolvimento de uma personalidade única. 
Nós podemos ser bem eficientes e bem produti-
vos sem esses modos de pensamento, mas como 
seres humanos nos tornamos mais rasos e me-
nos interessantes e distintos intelectualmente. 

As evidências são preocupantes? 
Carr: Mais do que eu esperava. Nossos cére-

bros são altamente maleáveis. Isso permite que 
nos adaptemos a novas circunstâncias e expe-
riências, mas isso também pode ser algo ruim. 
Podemos treinar nosso cérebro para pensar de 
maneira rasa ou profundamente com a mesma fa-
cilidade. Estudos mostram que, quando ficamos 
online, entramos em um ambiente que promove a 
leitura apressada, pensamento distraído e apren-
dizado superficial. É possível pensar profunda-
mente enquanto surfamos na web, mas não é o 
que a tecnologia encoraja e premia.

MALI, Tiago. Galileu, ago. 2010. Fragmento 

De acordo com este texto, o uso mais intensi-
vo da internet pode deixar os seres humanos 
mais superficiais porque eles

(A) fazem leitura apressada. 

(B) ficam menos contemplativos. 

(C) têm os cérebros maleáveis. 

(D) tentam driblar várias situações.

QUESTÃO 20

Eu sei, mas não devia
Marina Colasanti

A gente se acostuma a morar em apartamen-
tos de fundos e a não ter outra vista que não as 
janelas ao redor. E, porque não tem vista, logo se 
acostuma a não olhar para fora. E, porque não 
olha para fora, logo se acostuma a não abrir de 
todo as cortinas. E, porque não abre as cortinas, 
logo se acostuma a acender mais cedo a luz. E, à 
medida que se acostuma, esquece o sol, esquece 
o ar, esquece a amplidão.

A gente se acostuma a acordar de manhã so-
bressaltado porque está na hora. A tomar o café 
correndo porque está atrasado. A ler o jornal no 
porque não pode perder o tempo da viagem. A 
comer sanduíche porque não dá para almoçar. A 
sair do trabalho porque já é noite. A cochilar no 
ônibus porque está cansado. A deitar cedo e dor-
mir pesado sem ter vivido o dia.

A gente se acostuma a abrir o jornal e a ler 
sobre a guerra. E, aceitando a guerra, aceita os 
mortos e que haja números para os mortos. E, 
aceitando os números, aceita não acreditar nas 
negociações de paz. E, não acreditando nas ne-
gociações de paz, aceita ler todo dia da guerra, 
dos números, da longa duração.

A gente se acostuma a esperar o dia inteiro e 
ouvir no telefone: hoje não posso ir. A sorrir para 
as pessoas sem receber um sorriso de volta. A 
ser ignorado quando precisava tanto ser visto.

 A gente se acostuma a pagar por tudo o que 
deseja e o de que necessita. E a lutar para ganhar 
o dinheiro com que pagar. E a ganhar menos do 
que precisa. E a fazer fila para pagar. E a pagar 
mais do que as coisas valem. E a saber que cada 
vez pagar mais. E a procurar mais trabalho, para 
ganhar mais dinheiro, para ter com que pagar nas 
filas em que se cobra.

A gente se acostuma a andar na rua e ver car-
tazes. A abrir as revistas e ver anúncios. A ligar a 
televisão e assistir a comerciais. A ir ao cinema e 
engolir publicidade. A ser instigado, conduzido, 
desnorteado, lançado na infindável catarata dos 
produtos.

A gente se acostuma à poluição. Às salas fe-
chadas de ar condicionado e cheiro de cigarro.
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À luz artificial de ligeiro tremor. Ao choque que os 
olhos levam na luz natural. Às bactérias da água 
potável. À contaminação da água do mar. À lenta 
morte dos rios. Se acostuma a não ouvir passari-
nho, a não ter galo de madrugada, a temer a hi-
drofobia dos cães, a não colher fruta no pé, a não 
ter sequer uma planta.

A gente se acostuma a coisas demais, para 
não sofrer. Em doses pequenas, tentando não per-
ceber, vai afastando uma dor aqui, um ressenti-
mento ali, uma revolta acolá. Se o cinema está 
cheio, a gente senta na primeira fila e torce um 
pouco o pescoço. Se a praia está contaminada, a 
gente molha só os pés e sua no resto do corpo. Se 
o trabalho está duro, a gente se consola pensando 
no fim de semana. E se no fim de semana não há 
muito o que fazer a gente vai dormir cedo e ainda 
fica satisfeito porque tem sempre sono atrasado.

A gente se acostuma para não se ralar na as-
pereza, para preservar a pele. Se acostuma para 
evitar feridas, sangramentos, para esquivar-se de 
faca e baioneta, para poupar o peito. A gente se 
acostuma para poupar a vida. Que aos poucos se 
gasta, e que, gasta de tanto acostumar, se perde 
de si mesma. 

Qual a relação de causa e consequência des-
tacada no texto?

(A) O tempo causa o envelhecimento das pes-
soas.

(B) A rotina gera a indiferença das pessoas para 
com o meio ambiente.

(C) O tempo promove o desencanto das pes-
soas umas para com as outras.

(D) A rotina torna as pessoas insensíveis com as 
coisas simples do cotidiano.

QUESTÃO 21

Os povos indígenas da Amazônia sofrem 
constantes ameaças às suas vidas, devido a de-
gradações dos seus territórios. O desmatamento 
ilegal provocado por fazendeiros, madeireiros e 
garimpeiros nas terras indígenas, derruba a flo-
resta e acaba com os recursos naturais com os 
quais os índios sobrevivem.

No workshop sobre Povos Indígenas da Ama-
zônia Peruana, que aconteceu na tarde do dia 29, 
foi possível debater de uma forma lúcida como os 
impactos ambientais e industriais e de degrada-
ção da Amazônia estão interferindo nas comuni-
dades indígenas.

Estavam presentes no workshop jovens de di-
versos países, como Filipinas, Peru, Estados Uni-
dos da América, Brasil e Nova Zelândia. A jovem

da Nova Zelândia, Dewy Sacayan falou sobre a 
importância do meio ambiente para essas comu-
nidades: “a terra e a água fazem parte da nossa 
identidade e no meu pais eles tem a perspectiva 
que a terra é a mãe porque é nela que encontra-
mos o alimento e a vida”.

Depois de um debate sobre as situações do 
meio ambiente no mundo e na Amazônia, foi pos-
sível ver a importância de assumirmos um com-
promisso permanente, saindo da superficialidade, 
porque qualquer risco ambiental coloca os indíge-
nas e toda a população mundial em ameaças à 
terra e à água são nossos meios de subsistência 
e que sustentam as nossas vidas.

Disponível em: <https://www.agenciajovem.org/wp/coy-10 
-o-meio-ambiente-e-parte-da-nossa-identidade/>. 

Acesso em: 12 nov. 2020.

Dos trechos a seguir, qual apresenta uma re-
lação de causa e consequência?

(A) “Os povos indígenas da Amazônia sofrem 
constantes ameaças às suas vidas, devido 
a degradações dos seus territórios...’’.

(B) “O desmatamento ilegal provocado por fa-
zendeiros, madeireiros e garimpeiros nas 
terras indígenas, derruba a floresta e acaba 
com os recursos naturais...’’.

(C) “Estavam presentes no workshop jovens de 
diversos países, como Filipinas, Peru, Esta-
dos Unidos da América, Brasil e Nova Zelân-
dia...’’.

(D) “A jovem da Nova Zelândia, Dewy Sacayan 
falou sobre a importância do meio ambiente 
para essas comunidades...’’.

QUESTÃO 22

Primeiro beijo

Tinha acabado de ler a matéria sobre o primei-
ro beijo, no pequeno apartamento em que morava 
desde que ficara viúvo, anos antes, quando (coin-
cidência impressionante, concluiria depois) o tele-
fone tocou. Era uma mulher, de voz fraca e rouca, 
que ele de início não identificou: – Aqui fala a Ma-
rília – disse a voz. Deus, a Marília! A sua primeira 
namorada, a garota que ele beijara (o primeiro bei-
jo de sua vida) décadas antes! De imediato recor-
dou a garota simpática, sorridente, com quem 
passeava de mãos dadas. Nunca mais a vira, ain-
da que frequentemente a recordasse – e agora, 
ela lhe ligava. Como que adivinhando o pensa-
mento dele, ela explicou: – Estou no hospital, Sér-
gio. Com uma doença grave... E queria ver você. 
Pode ser? – Claro – apressou-se ele a dizer – eu 
vou aí agora mesmo. 
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[...]
Nunca a esquecera, ainda que depois tivesse 

beijado várias outras moças, uma das quais se 
tornara a sua companheira de toda a vida, mãe de 
seus três fi lhos, avó de seus cinco netos. E não a 
esquecera por causa daquele primeiro beijo, tão 
desajeitado quanto ardente.

Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/fsp/
cotidian/ff2105200704.htm>. Acesso em: 12 nov. 2020. 

No trecho “E não a esquecera por causa da-
quele primeiro beijo, tão desajeitado quanto ar-
dente...’’ há uma relação de

(A) causa e fi nalidade

(B) concessão e condição

(C) fi nalidade e oposição

(D) consequência e causa

OFICINA 5 – TÓPICO IV

Coerência e coesão no
processamento do texto

Descritor 2 – Estabelecer relações entre partes de 
um texto, identifi cando repetições ou substituições 
que contribuem para a continuidade de um texto.

QUESTÃO 23

Com certeza, uma epidemia

A todo momento, sem nenhuma razão espe-
cial, você solta um “com certeza” como resposta 
afi rmativa para qualquer coisa. É incontrolável. 
Você tomou café da manhã hoje? Com certeza. 
[...] Os juros vão continuar subindo? Com certeza.

[...] o vírus do “com certeza” não foi espalhado 
por nenhuma novela ou campanha de publicida-
de. Nunca foi bordão de programa humorístico [...].

A única pessoa pública a usar o “com certeza” 
como marca registrada é a apresentadora Leda 
Nagle – mas [...] é pouco para que ela seja aponta-
da como [...] culpada. O “com certeza” simples-
mente pegou. [...]

Oitenta por cento dos “com certeza” que saem 
de nossa boca são puro chute. Vai chover ama-
nhã? Com certeza. O trânsito está livre? Com cer-
teza. Dá para chegar até a próxima cidade com 
essa gasolina? Com certeza. 

Ainda não se sabe como o “com certeza” atua 
no cérebro [...], mas existe o temor de que, dentro 
de poucos anos, o “com certeza” se transforme na 
única resposta que sejamos capazes de dar para 
qualquer pergunta.

– Você prefere os ovos fritos ou mexidos? 
– Com certeza. 
– Para onde você vai depois de amanhã? 
– Com certeza. 
– Qual é o seu nome?
– Com certeza.
Antes de isso acontecer, com certeza, já tere-

mos perdido para sempre a palavra “não” – subs-
tituída, é claro, pela locução “sem certeza”. 

FREIRE, Ricardo.
*Adaptado: Reforma Ortográfi ca. Fragmento. 

No texto acima, no trecho “Antes de isso acon-
tecer,...” (ℓ. 20), o pronome destacado refere-se 
ao trecho:

(A) “... já teremos perdido para sempre a palavra 
‘não’...”.

(B) “... a usar o ‘com certeza’ como marca regis-
trada é a apresentadora Leda Nagle...”. 

(C) “... não se sabe como o ‘com certeza’ atua no 
cérebro...”. 

(D) “... o ‘com certeza’ se transforme na única 
resposta que sejamos capazes de dar...”.

QUESTÃO 25

Lygia Clark

Desde que decidiu abandonar Belo Horizonte 
e sua tradicional família de juristas para se dedi-
car à arte, Lygia Clark não parou de revolucionar, 
abrindo novas perspectivas para a arte contem-
porânea brasileira. [...] Em 1950, foi a Paris, onde 
frequentou o ateliê de Fernand Léger (1950-1952). 
[...] Em suas primeiras pinturas (1954-1958), mu-
dou a natureza e o sentido do quadro. Estendeu a 
cor até a moldura, anulando-a ou até mesmo tra-
zendo-a para dentro do quadro, criando obras 
como Superfícies Modulares e os Contra-Rele-
vos. [...] Elaborou mais tarde trabalhos como Nos-
talgia do Corpo: Diálogo (1968), que propõe ao es-
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espectador sentir coisas simples, como o sopro da 
respiração e o contato com uma pedra na palma 
da mão [...]. Lygia desenvolveu experiências tera-
pêuticas com seus objetos sensoriais, principal-
mente entre seus alunos da Sorbonne, onde lecio-
nou (1970-1975). No Rio de Janeiro, passou a dar 
consultas terapêuticas particulares (1978-1985).

Disponível em: <https://www.culturagenial.com/lygia-clark/>.

Neste texto, no trecho “... mesmo trazendo-a 
para dentro...” (ℓ. 5-6), o termo em destaque refe-
re-se à 

(A) arte. 

(B) cor. 

(C) família. 

(D) moldura.

QUESTÃO 26

QUINO. Toda Mafalda. São Paulo: Martins Fontes, 2010, p. 87.

No primeiro quadrinho aparece a expressão 
“não posso ser uma mulher como nossas mães 
que se conformavam em aprender...”, a palavra 
em destaque refere-se a

(A) mulher.

(B) mães.

(C) Mafalda.

(D) tecnologia.

QUESTÃO 27

Café na avenida: certo ou errado?
Angélica Larissa Ferreira

Um fato estranho aconteceu em minha cidade. 
O prefeito interditou a avenida principal para seca-
gem de café, provocando muita polêmica.

Um cafeicultor pediu um espaço ao prefeito 
alegando que a colheita estava atrasada por cau-
sa da chuva, como a safra foi muito grande ele já 
não possuía espaço sufi ciente para secar café. 
Segundo ele, se o prefeito não cedesse um espa-
ço, ele teria que parar com a safra e demitir duzen-
tos trabalhadores rurais.

Algumas pessoas estão revoltadas com a atitu-
de do prefeito, mas outras consideram que ele 
está certo.

Os que são contra dizem que o prefeito agiu 
com intenções políticas, porque é candidato à ree-
leição; dizem ainda que a medida atrapalhou o 
trânsito; que a população não foi avisada com an-
tecedência e que essa atitude abre precedentes 
para outros produtores solicitarem o mesmo bene-
fício, caso fi quem em difi culdades.

Os que são favoráveis dizem que a medida im-
pediu a demissão dos trabalhadores, que a aveni-
da é larga o sufi ciente para ser usada em mão 
dupla e que será utilizada por pouco tempo, apro-
ximadamente trinta dias.

Eu penso que com a pista interditada havia 
possibilidade de acontecer acidentes, visto que a 
interdição da avenida não foi mesmo comunicada 
com antecedência à população. Esta avenida é 
uma das mais movimentadas de minha cidade, 
pois dá acesso ao distrito industrial, à usina de 
açúcar e álcool e à rodovia estadual próxima, por-
tanto não deveria estar sendo usada dessa forma.

Penso ainda que o fazendeiro deveria ter cons-
truído outros terreiros para secar café ou tentar 
encontrar outra solução sem incomodar os cida-
dãos, pois acredito que dinheiro não é problema 
para ele, já que como foi publicado no jornal da 
cidade o cafeicultor é o maior produtor da região.

Apesar de algumas pessoas garantirem que o 
decreto do prefeito é legal, porque está previsto na 
lei orgânica do município em seu artigo 94, o pro-
motor de justiça afi rmou que “a medida é juridica-
mente discutível”.

Portanto, sou contra a colocação do café na 
avenida porque privilegia alguns em detrimento de
outros, abre precedentes e atrapalha o trânsito 
da cidade.

Disponível em: <http://linguaportuguesaegd.blogspot.
com/2008/07/textos-olimpadas-de-portugus-texto>.

Acesso em: 12 nov. 2020.

No trecho “a medida é juridicamente discutí-
vel’’, o termo destacado refere-se à

(A) reeleição do prefeito.
(B) interdição da avenida
(C) lei orgânica do município.
(D) demissão dos trabalhadores.
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OFICINA 6 – TÓPICO IV

Coerência e coesão no
processamento do texto

Descritor 12 – Estabelecer relações lógico-dis-
cursivas presentes no texto, marcadas por conjun-
ções, advérbios etc.

QUESTÃO 28

No jardim

O pálido rosto à sombra, uma lagartixa que co-
meu mosca, José cochila ao sol. Os copos-de-lei-
te estão quietos como túmulos brancos. Que 
sede! Suor frio na testa, coça o queixo, puxa, é 
quase uma barba! A mãe surge à porta: – Quer 
entrar, meu filho? A vida escorre na ponta dos de-
dos. Um copo d’água, mãe. O cacto desfalece de 
calor. Com mais sede ele morre mais um pouqui-
nho. Brincam as sombras ao pé do muro que nem 
canteiro de gatos. – Água, meu filho. [...] A cigarra 
anuncia o incêndio de uma rosa encarnada. Nu-
vens brancas enxugam no arame do quintal. E o 
filho dorme, uma lágrima suspensa dos olhos, 
sem rolar pelo bigodinho grisalho de lagartixa.

MESERANI, Samir. Redação Escolar: Criatividade. 
São Paulo: Atual. 1989, p. 32. Fragmento. 

No trecho “Os copos-de-leite estão quietos 
como túmulos brancos.” (ℓ. 1-2), a expressão 
destacada estabelece a ideia de

(A) causa. 

(B) comparação. 

(C) consequência. 

(D) tempo.

QUESTÃO 29

Cientistas revelam como os recém-nascidos 
veem seus pais – e isso é fascinante

É muito comum ver pais conversando com 
seus recém-nascidos, fazendo gracinhas e caras 
e bocas. Mas, o que muitos deles não sabem é 
que seus pequenos não conseguem entender 
suas emoções na maioria das vezes. 

Um estudo feito no Instituto de Psicologia na Uni-
versidade de Oslo e na Universidade de Uppsala, 
envolvendo crianças de dois a três dias de vida, 
mostrou que a capacidade dos bebês de distinguir 
emoções varia de acordo com a distância a que 
eles estão do rosto da outra pessoa.

Esse estudo mostra que a distância máxima 
para um bebê distinguir se a pessoa está feliz ou 
triste é de 30 cm. Se a distância vai para 60 cm ou 
mais, a imagem se torna extremamente turva e 
ele não consegue distinguir as emoções do rosto.

Primeiro, os cientistas fizeram testes com 
adultos, usando vídeos de faces que mudavam de 
expressão constantemente, para mostrar a facili-
dade que temos de distinguir umas das outras. 
Depois, os mesmos vídeos foram mostrados para 
recém-nascidos: suas reações para as expres-
sões mostradas no vídeo indicaram se eles po-
diam ver as imagens ou não. No geral, os bebês 
respondiam aos estímulos recebidos a uma dis-
tância de 30 cm ou menos. 

De acordo com o professor Svein Magnussen, 
recém-nascidos são capazes de imitar as expres-
sões faciais dos adultos desde os primeiros dias 
de vida. Mas, isso não significa que eles são ca-
pazes de entender o que cada expressão em par-
ticular significa.

RAGAZZI, Jéssica.

Nesse texto, o trecho que traz uma ideia de 
condição é:

(A) “Mas, o que muitos deles não sabem...”.

(B) “Se a distância vai para 60 cm ou mais,...”.

(C) “Primeiro, os cientistas fizeram testes com 
adultos,...”.

(D) “Depois, os mesmos vídeos foram mostra-
dos...”.
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QUESTÃO 30

Dr. Google e seus bilhões de pacientes

Regina Elizabeth Bisaglia, em mais uma con-
sulta de rotina, indicava ao paciente a melhor ma-
neira de cuidar da pressão. Ao mesmo tempo, 
observava a expressão introspectiva do homem a 
sua frente. A cardiologista não entendia ao certo a 
desconfiança em seu olhar, mas começava a pre-
sumir o motivo. Logo, entenderia o porquê. 

Depois de uma explicação um pouco mais téc-
nica, o senhor abriu um sorriso e o olhar tornou-
se mais afável. A médica acabara de falar o que o 
paciente queria ouvir e, por isso, passava a ser 
merecedora de sua confiança. 

“Entendi. O senhor andou consultando o dou-
tor Google, certo?”, disse, de modo espirituoso, 
Bisaglia. 

A médica atesta: muitas vezes os pacientes 
chegam ao consultório com o diagnóstico já pron-
to e buscam apenas uma confirmação. Ou mais: 
vão ao médico dispostos a testar e aprovar (ou 
não) o especialista. 

“Não adianta os médicos reclamarem. Os pa-
cientes vão à internet pesquisar e isso é um cami-
nho sem volta. Informação errada existe em todos 
os meios, mas eu diria que muitas vezes é inte-
ressante que a pessoa procure se informar me-
lhor”, diz a cardiologista, com mais de 30 anos de 
profissão.

“Há momentos em que o paciente não confia 
no que o médico diz ou se faz de desentendido. 
Nessas horas, é muito importante que ele perce-
ba que existem mais pessoas falando a mesma 
coisa e passando pelo mesmo problema e que, 
portanto, é fundamental se cuidar. Nada melhor 
do que a conversa na rede para isso”, completa 
a médica.

CAMELO, Thiago. 

No trecho “... portanto, é fundamental se cui-
dar.” (ℓ. 19-20), a conjunção destacada introduz 
uma informação

(A) comparativa.

(B) conclusiva. 

(C) condicional.

(D) conformativa. 

QUESTÃO 31

Exercícios

Os exercícios são um componente essencial 
para uma vida saudável, e normalmente são obri-
gatórios no currículo escolar de todos os adoles-
centes. Contudo, algumas aulas de ginástica por 
semana não são suficientes e é uma boa ideia 
fazer mais exercícios fora da escola – quanto 
mais, melhor! Aulas de aeróbica e step podem ser 
uma boa escolha. Se você não sabe por qual de-
las optar, tente natação: excelente como exercício 
geral, sendo famosa por trabalhar todos os mús-
culos do corpo. 

No trecho “Contudo, algumas aulas de ginás-
tica por semana não são suficientes...’’, a palavra 
em destaque estabelece relação de

(A) oposição.

(B) explicação.

(C) conclusão.

(D) adição.

ANOTAÇÕES
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OFICINA 7 – TÓPICO IV

Coerência e coesão no
processamento do texto

Descritor 14 – Identifi car o efeito de sentido decor-
rente do uso da pontuação e de outras notações.

QUESTÃO 32

O dente mágico

Um dia, nas profundezas do oceano, Pirata, o 
terrível tubarão, perdeu o dente em uma batalha 
com outros tubarões. Era um dente especial, um 
dente mágico e, sem ele, perdeu também toda a 
sua força. Então, Pirata fi cou medroso e inofensi-
vo, apenas a sua reputação de predador feroz e 
cruel permanecia, mas, por quanto tempo? Ele ti-
nha que encontrar seu dente mágico rapidamen-
te, porque, se a notícia se espalhasse, alguns mo-
radores do oceano não hesitariam em desafi á-lo. 
Mas, como? 

Durante a luta, Pirata tinha visto os dentes de-
saparecerem em um buraco no fundo do mar. Ele 
hesitou um pouco, mas não havia outra alternati-
va: aventurou-se pela fenda, que parecia ilumina-
da de dentro para fora. Lá embaixo, a luz era des-
lumbrante! Chegando ao fundo, ele viu um mundo 
belo, cheio de animais marinhos desconhecidos. 
Em um canto, um animal estranho sorriu. A fera 
tinha o dente mágico do tubarão em suas garras. 
Pirata foi lá para tentar recuperar o seu bem pre-
cioso, mas o estranho animal se recusou a lhe 
dar. “Esse dente é meu” – disse Thor, em tom não 
muito amigável – “Mas posso fazer um acordo 
com você. Eu vou devolver o seu dente, tubarão, 
mas com uma condição: no futuro, quero que 
você use a sua força para uma boa causa.” “Mas 
como vou comer?” – perguntou o tubarão. A fera 
insistiu: “Prometa-me, e devolvo o seu dente, se

não você vai fi car pior do que uma sardinha!”. O 
tubarão, é claro, aceitou a oferta para recuperar o 
seu dente. Depois desse susto, o tubarão nunca 
mais foi cruel. Ele cumpriu a promessa que fez ao 
estranho ser das profundezas do mar.

MURAT. D’Annie. 365 histórias – Uma para cada dia
do ano! Martim G. Wollstein (Trad.). Blumenau:

Blu editora, 2010, p. 105. Fragmento.

No trecho “... a luz era deslumbrante!” , o pon-
to de exclamação indica

(A) admiração. 

(B) alívio. 

(C) curiosidade. 

(D) susto.

QUESTÃO 33

Biólogos do National Center of Scientifi c Re-
search, na França, estudaram dois tipos de bara-
tas (Blattella germanica e Periplaneta americana 
– as duas bonitinhas convivem “bem” com a gen-
te) para conhecer melhor os hábitos desses bi-
chos. E descobriram que elas também têm uma 
vida social: reconhecem os membros da própria 
família e adoecem quando são abandonadas pelo 
grupo – as jovens solitárias levam muito mais tem-
po para se desenvolver e encontrar um parceiro.

Saber quem faz parte da família é bom para 
evitar o acasalamento com os irmãos. E elas só 
conseguem fazer isso por causa de alguns com-
postos químicos presentes na saliva e no corpo 
de cada uma.

A parte boa é que elas saem sozinhas em bus-
ca de comida e água – é por isso que raramente 
você se depara com uma porção delas no lixo da 
cozinha (só vale lembrar que, apesar da busca 
solitária, as baratas deixam rastros para que as 
coleguinhas encontrem a mesma fonte de comi-
da). Mas, durante o dia, elas descansam juntinhas 
em rachaduras e buracos escuros.

Disponível em: <https://super.abril.com.br/blog/
cienciamaluca/baratas-tambem-precisam-de-amigas/>.

Acesso em: 25 out. 2020. 

Empregam-se os parêntese para intercalar 
em um texto uma determinada ideia acessória. 
No primeiro parágrafo os parênteses foram utili-
zados para:

(A) destacar um estrangeirismo.

(B) explicitar uma característica.

(C) incluir uma explicação.

(D) inserir uma defi nição.
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QUESTÃO 34

O bicho Folharal

Havia seca no sertão e somente uma cacimba 
ao pé de uma serra tinha ainda um pouco de 
água. Todos os animais selvagens eram obriga-
dos a beber ali. A onça fi cou à espera da raposa, 
junto da cacimba, dia e noite. Nunca a raposa 
sentira tanta sede. Ao fi m de três dias já não 
aguentava mais. Resolveu ir beber, usando duma 
astúcia qualquer. 

Achou um cortiço de abelhas, furou-o e com o 
mel que dele escorreu untou todo o seu corpo. 
Depois, rolou num monte de folhas secas, que se 
pregaram aos seus pelos e cobriram-na toda. 
Imediatamente, foi à cacimba. A onça olhou-a 
bem e perguntou: – Que bicho és tu que eu não 
conheço, que eu nunca vi? 

– Sou o bicho Folharal – respondeu a raposa.
– Podes beber. 
A raposa desceu a rampa do bebedouro, me-

teu-se na água, bebendo-a com delícia e a onça 
lá em cima, desconfi ada, vendo-a beber demais, 
como quem trazia uma sede de vários dias, dizia:

– Quanto bebes, Folharal!
Quando já havia bebido o sufi ciente, a última 

folha caíra, a onça reconhecera a inimiga esperta 
e pulara ferozmente sobre ela, mas a raposa con-
seguira fugir.

Na expressão “– Quanto bebes, Folharal!”, o 
ponto de exclamação sugere

(A) admiração.

(B) curiosidade.

(C) desconfi ança.

(D) preocupação.

QUESTÃO 35

BECK, Alexandre. Disponível em: <http:tirasarmandinho.tumblr.
com/>. Acesso em: 7 dez. 2015. (P091494H6_SUP)

No segundo quadrinho deste texto, no trecho 
“Mas para abrir um negócio é preciso planeja-
mento, capital, visão empresarial e um monte 
de...”, as reticências foram usadas para 

(A) apresentar a continuação da fala do pai.

(B) indicar que o pai fi cou desconfi ado.

(C) marcar que o pai foi interrompido. 

(D) mostrar a dúvida do pai sobre a pergunta.

ANOTAÇÕES
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OFICINA 8 – TÓPICO IV

Coerência e coesão no
processamento do texto

Descritor 9 – Diferenciar as partes principais das 
secundárias em um texto.

QUESTÃO 36

Qual é o preço da terra? 
(Sim, o preço da Terra)

Sim, alguém calculou. Não que haja compra-
dores em potencial para o planeta, é claro. Mes-
mo assim, o astrofísico americano Greg Laughlin, 
da Universidade da Califórnia, criou uma fórmula 
matemática para chegar ao valor da Terra – e aos 
de outros planetas também.

O nosso, no caso, vale três mil trilhões de li-
bras (é uma cifra tão fora da realidade que parece 
até besteira converter, mas, em todo caso, fica em 
torno de oito mil trilhões de reais).

Na fórmula (que o cientista não divulgou qual 
é, mas ok, porque certamente é bem complexa e 
a maioria de nós não a entenderia, de qualquer 
forma), entram a idade, o tamanho, a tamperatu-
ra, a massa e outras informações pontuais sobre 
cada planeta.

O fim da conta não surpreende: a Terra é o 
mais valioso do universo. Já Marte, por exemplo, 
que vem ganhando o carinho da comunidade 
científica por ser, além do nosso, o planeta mais 
imediatamente habitável do Sistema Solar, vale 
apenas 10 mil libras.

Os cálculos não são perda de tempo (não 
completa, pelo menos): a ideia do pesquisador ao 
criar a fórmula não era apenas brincar [...]. Ela 
vem sendo usada por ele para avaliar as desco-
bertas de novos exoplanetas (planetas localiza-
dos fora do nosso Sistema Solar) feitas pela Nasa. 
“É uma maneira de eu poder quantificar o quão

empolgado devo ficar em relação a qualquer pla-
neta em particular”, explica Laughlin.

Descoberto em 2007, o Gilese 581 C, por 
exemplo, entusiasmou os cientistas logo de cara 
por parecer o mais similar à Terra – mas a conta 
final do astrofísico americano deu a ele a etiqueta 
de apenas 100 libras (olha aí, exoplaneta em pro-
moção!). Já outro, o KOI 326.01, encontrado mais 
recentemente, foi estimado por ele em cerca de 
150 mil libras.

O trecho que contém a informação principal 
deste texto é:

(A) “... criou uma fórmula matemática para che-
gar ao valor da Terra...”. 

(B) “Na fórmula [...] entram a idade, o tamanho, a 
temperatura, a massa...”. 

(C) “Já Marte [...] planeta mais imediatamente 
habitável do Sistema Solar, ...”. 

(D) “... usada por ele para avaliar as descobertas 
de novos exoplanetas...”.

QUESTÃO 37

Alimentação na infância afeta a saúde 
até a vida adulta

Biscoitos, bolachas e bolos fazem parte da ali-
mentação de mais da metade dos bebês brasilei-
ros com menos de dois anos. Já os refrigerantes e 
sucos artificiais estão no cardápio de um terço das 
crianças da mesma faixa etária. É o que indicam 
os dados da última Pesquisa Nacional de Saúde 
(PNS), feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) divulgados ainda nesse ano. 

O endocrinologista Sérgio Vêncio [...] alerta so-
bre o consumo destes produtos com alto teor de 
açúcar e gorduras. “Este tipo de alimento deve ser 
evitado em qualquer fase da vida, mas os efeitos 
podem ser ainda mais devastadores se consumido 
desde cedo. Pesquisas demonstram que o peso do 
indivíduo até os 5 primeiros anos de vida tem gran-
de influência sobre o peso na vida adulta”, explica. 

De acordo com o especialista, o consumo desse 
tipo de alimento nesta idade parte da própria famí-
lia, já que o bebê não sabe ainda discernir entre as 
comidas. “A criança não conhece o doce ou a gor-
dura, nunca sentiu o gosto, então não tem porque 
os pais iniciarem este hábito. Assim, quando come-
çarem a socializar com crianças da mesma idade, 
terão menor fascínio pelo lanche com baixo teor 
nutritivo do amigo”, exemplifica o médico.

O problema é que o sobrepeso é um fator de 
risco para diversas doenças como diabetes, hiper-
tensão e doença cardiovascular. “Alterações que 
por muitos anos eram essencialmente do adulto,
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e mais comumente do idoso, estão afetando tam-
bém as crianças. É o caso da diabetes tipo II, por 
exemplo.”, lamenta Dr. Sérgio. [...]

Disponível em: <https://jornaldebrasilia.com.br/saude/ 
alimentacao-na-infancia-afeta-a-saude-ate-a-vida-adulta/>. 

Acesso em: 16 dez. 2015. Fragmento.

Neste texto, o trecho que traz a informação 
principal é:

(A) “Biscoitos, bolachas e bolos fazem parte da 
alimentação de mais de metade dos bebês 
brasileiros, ...”.

(B) “Pesquisas demonstram que o peso do indiví-
duo até os 5 primeiros anos de vida tem gran-
de influência sobre o peso na vida adulta”.

(C) “A criança não conhece o doce ou a gordura, 
nunca sentiu o gosto, então não tem porque 
os pais iniciarem este hábito.”

(D) “O problema é que o sobrepeso é um fator 
de risco para diversas doenças como diabe-
tes, hipertensão e doença cardiovascular.”

QUESTÃO 38

Enciclopédia: Antigamente, tínhamos o costu-
me de ir às bibliotecas municipais ou das escolas 
e recorrer à enciclopédia para tirar dúvidas e fa-
zer pesquisas de trabalhos escolares. Pode soar 
estranho ao leitor o advérbio “antigamente”, pois 
vários de nós cultivamos este hábito somente há 
algumas décadas. Acontece que a enciclopédia 
como plataforma de pesquisa já é considerada 
obsoleta na prática escolar e cotidiana da grande 
maioria dos jovens, que, além de nem conhecer 
aquelas enormes coleções de “livrões”, já adqui-
riu como suporte de pesquisa algo mais tecnoló-
gico: o smartphone.

A primeira enciclopédia surgiu em 1772 a par-
tir da publicação de 33 volumes escritos por vá-
rios colaboradores e organizados pelos pensado-
res Diderot e D’Alembert. [...] Desta maneira, a 
enciclopédia tinha a pretensão de reunir todo o 
“conhecimento universal”, científico e empírico, 
baseado na razão, na técnica e na experimenta-
ção. E é justamente por manter este rótulo de 
“universal”, que, ao longo dos séculos, as enciclo-
pédias tinham a necessidade de ser atualizadas e 
sofriam críticas por esses e outros motivos. 

Com o advento da internet, a busca pelas en-
ciclopédias diminuiu ao longo dos anos, visto que 
a agilidade e o rápido acesso se tornaram aliados 
fundamentais dos pesquisadores e dos jovens 
alunos [...]. Desse modo, é interessante notarmos 
a evolução das plataformas de pesquisas gerais 
disponíveis a pesquisadores [...] ao longo do tem-
po, as quais mudam o suporte de leitura (de papel

a telas touch), o tamanho e a desenvoltura dos 
textos, mas a busca pelo conhecimento se man-
tém, seja no revolucionário século XVIII ou no ou-
sado século XXI.

MEDEIROS, Karla O. Armani.

A informação principal deste texto está no 
trecho:

(A) “... tínhamos o costume de ir às bibliotecas 
municipais ou das escolas e recorrer à enci-
clopédia...”. 

(B) “... pois vários de nós cultivamos este hábito 
somente há algumas décadas.”. (ℓ. 3-4)

(C) “Acontece que a enciclopédia como platafor-
ma de pesquisa já é considerada obsoleta...”. 

(D) “A primeira enciclopédia surgiu em 1772 a 
partir da publicação de 33 volumes...”. (ℓ. 8).

(E) “... a agilidade e o rápido acesso se tornaram 
aliados fundamentais dos pesquisadores...”.

QUESTÃO 39

Não estresse: você tem mais tempo 
do que pensa

Um novo livro ensina a usá-lo bem – sem 
estresse nem ansiedade

Se seu dia está curto demais para tantas tare-
fas, há uma solução simples, embora de aplicação 
difícil: mude-se para Vênus. Lá, o dia dura 243 ve-
zes a duração do dia na Terra [...]. Imagine só. Da-
ria para trabalhar, pegar um cineminha, encontrar 
os amigos, cuidar do cachorro, tirar uma soneca 
depois do almoço [...]. Deve ser por isso que nunca 
se viu um venusiano reclamar de estresse. Diante 
das 5 832 horas do dia de Vênus, é compreensível 
que os terráqueos se queixem tanto de seus dias 
de 24 horas. Segundo a escritora americana Lau-
ra Vanderkam, porém, reclamamos de barriga 
cheia. Seu livro 168 hours. You have more time 
than you think (168 horas. Você tem mais tempo 
do que pensa), ainda não lançado no Brasil, tor-
nou-se best-seller defendendo duas teses inco-
muns em obras sobre organização do tempo. A 
primeira é que somos bem menos ocupados do 
que imaginamos. A segunda é que a melhor ma-
neira de aproveitar bem o tempo é não se preocu-
par tanto assim com ele.

Nossa vida é tão corrida que livros sobre como 
administrar o tempo se tornaram um gênero à par-
te nos últimos anos [...]. Em geral, eles partem de 
uma premissa: o dia é curto para tantas tarefas. A 
melhor maneira de lidar com isso, segundo eles, é 
preenchê-lo [...]. De forma rigorosa, cumprindo to-
das as tarefas de trabalho sem procrastinar e pla-
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planejando o tempo restante para aproveitar cada 
segundo com a família [...] ou praticando espor-
tes. [...]

OSHIMA, Flávia Yuri. 
Disponível em: <https://correiodoestado.com.br//noticias/ 

nao-estresse-voce-tem-mais-tempo-do-que-pensa-garante 
-especialista/175143>. Acesso em: 23 jul. 2013. Fragmento. 

A informação principal do texto está no trecho:

(A) “Se seu dia está curto demais para tantas 
tarefas, há uma solução simples, embora de 
aplicação difícil: mude-se para Vênus.”

(B) “... o dia dura 243 vezes a duração do dia na 
Terra...”

(C) “... nunca se viu um venusiano reclamar de 
estresse.”

(D) “Seu livro 168 hours [...] tornou-se best-seller 
defendendo duas teses incomuns em obras 
sobre organização do tempo.”

OFICINA 9 – TÓPICO IV

Coerência e coesão no
processamento do texto

Descritor 8 – Estabelecer relação entre a tese e os 
argumentos oferecidos para sustentá-la.

QUESTÃO 40

Brincadeira retrô

Me lembro bem de quando era pequena e do 
quanto minha imaginação era fértil. Eu fui daque-
las crianças que davam arrepios nos pais por con-
ta das brincadeiras mirabolantes: a cama de casal 
que virava navio pirata, o sofá da sala que virava 
palco de teatro com direito a cortina de lençol e 
tudo mais... Toda vez que começava a me animar 
minha avó dizia: “Lá vem essa menina inventando 
moda”. Hoje vejo que esse era o jeito de brincar 
das crianças de antigamente. Não havia toda essa 
parafernália eletrônica, que toca música, anda, 
fala e não deixa nenhum espaço para a imagina-
ção. Precisávamos inventar as nossas brincadei-
ras. Criança moderna não sabe brincar sozinha, 
tem sempre a babá, o computador, o DVD... Hoje 
tento incentivar meu filho a brincar assim também. 
Não é que eu vá jogar todos os brinquedos dele 
fora, mas com certeza ele vai aprender a se diver-
tir com muito menos. Dá mais trabalho, faz mais 
bagunça, mas é infinitamente mais divertido.

POMÁRICO, Veri. Revista Gol, Editora Trip: s/l. s/d.

A autora deste texto defende que:

(A) as brincadeiras das crianças de antigamente 
eram divertidas.

(B) as brincadeiras de antigamente eram mais 
criativas que as atuais.

(C) as maneiras de as crianças de hoje brincar 
devem ser aceitas.

(D) as crianças devem brincar com parafernálias 
eletrônicas.

ANOTAÇÕES
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QUESTÃO 41

Está certo que todos os adultos mantêm uma 
parcela de infância que precisa ser superada dia-
riamente, e essa é a tarefa árdua do exercício de 
maturidade. Mas parece que atualmente essa 
nossa cota infantil, ao invés de ser superada, tem 
sido cultivada com esmero. Além disso, o julga-
mento do outro não mais nos incomoda nem im-
porta. Não nos envergonhamos mais de nossos 
descuidos, nada mais parece nos constranger. O 
aviso “Sorria, você está sendo filmado” ganhou, 
portanto, um tom irônico. Adolescentes são tenta-
dos a fazer caretas e gestos obscenos quando sa-
bem que alguém os observa. À frente de uma câ-
mera, então, eles se superam e perdem qualquer 
pudor. É uma maneira de dizer “Eu sou assim, o 
que você tem com isso?”. É um modo de enfrentar 
com insolência o mundo adulto, do qual acabaram 
de escapar e para o qual se encaminham.

Pois parece que é dessa maneira que os adul-
tos têm se comportado publicamente. Não nos im-
portamos mais – aliás, parece que nos orgulhamos 
disso – de expor nossas piores qualidades e carac-
terísticas aos outros. O roxo, uma cor que já foi as-
sociada à vergonha na expressão “roxo de vergo-
nha”, passou recentemente para nossa história 
como cor que simboliza o orgulho que temos de 
nossas atitudes irrefletidas e muitas vezes violentas 
– quando um presidente exclamou em um discurso 
que “tinha aquilo roxo”. Uma publicidade veiculada 
pela TV, ao mostrar tudo o que se pode fazer com 
o dedo indicador, mostra uma criança com o dedo 
no nariz enquanto o narrador diz “limpar o salão”.

É isso: parece que já não queremos mais mostrar 
o que temos de melhor aos outros e sim o que temos 
de pior. Isso mostra um grande desprezo pelos ou-
tros, não? Basta assistir a algumas cenas do progra-
ma “BBB” para fazer essa constatação. Mas não nos 
iludamos: isso não ocorre apenas nesse programa, 
mas no cotidiano de nossa vida pública. Será que 
concluímos que o que nos une e o que nos equipa-
ra na convivência pública são nossas mazelas?

ROSELY SAYÃO 

Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/fsp/equilibrio/>.

A autora do texto defende a tese de que não 
há mais vergonha de expormos nossas piores 
qualidades e características aos outros. O argu-
mento que melhor sustenta seu ponto de vista 
está expresso na alternativa:

(A) cota de infantilidade que temos parece está 
sendo cultivada com esmero.

(B) A cor roxa passou a simbolizar o orgulho de 
nossas nações irrefletidas.

(C) Adultos comportam-se publicamente como 
adolescente sonolento.

(D) Adolescentes têm enfrentado com insolên-
cia o mundo adulto.

QUESTÃO 42

Minha fase pessimista
Ana Paula Padrão

A residência do sr. Trump fica na Quinta Aveni-
da, agora parcialmente obstruída à passagem de 
pedestres. Um transtorno para os nova-iorquinos 
e uma distração para os turistas. A quantidade de 
gente fazendo selfie pra enfeitar as redes sociais 
– eu incluída – é constrangedora. Passei por ali 
por acaso, a caminho de uma reportagem e segui 
meu passo intrigada. Me perguntei, de novo, por-
que a maioria das mulheres americanas brancas, 
com baixa escolaridade, votou nele. Por que são 
conservadoras? Por que ele prometeu empregos? 
Sei lá. Me dá uma tristeza profunda.

Há cem anos as mulheres conseguiram o direi-
to ao voto nos EUA. Naquela época, as sufraget-
tes, como ficaram conhecidas as que lutaram para 
ir às urnas, eram objeto de ódio, sarcasmo e pia-
das machistas de todo tipo. Elas foram, de alguma 
maneira, as pioneiras do movimento feminista. 
Não creio que mulher tenha de obrigatoriamente 
votar em mulher. Mas votar no Trump? Com todo 
respeito, ai, que desânimo.

[...] Estou numa fase pessimista, vou logo avi-
sando. Quando passei pela Quinta Avenida e vi 
aquela multidão de wanna be blogueiros e aquele 
mundo de jornalistas debaixo de neve na frente da 
Trump Tower, dei graças aos céus por ter escapa-
do dos plantões jornalísticos de fim de ano. E das 
retrospectivas de 2016. De verdade, eu não sabe-
ria por onde começar.

Pela eleição do sr. Trump? Não vamos dar a ele 
toda essa importância. Não que ele não seja impor-
tante, mas para que naufragar em tanta realidade 
logo no começo do ano? Pelo impeachment de Dil-
ma? Pela Olimpíada do Rio? Pela Paralimpíada? 
Pode ser. Mas foi mesmo em 2016? Eita ano con-
gestionado de notícia. Quando chego na Rua 48, 
dez quadras mais tarde, concluo que minha retros-
pectiva só valeria o nome se começasse pela queda
do avião da Chapecoense. Acredito que apenas 
uma tragédia desse porte tenha força para unir os 
desiguais. Provavelmente prestarei contas no dia do 
juízo final, mas meu lado mau começa a achar que 
2017 poderia ter menos polêmicas e mais unanimi-
dades. Quem sabe a humanidade ainda teria jeito.

Disponível em: <https://istoe.com.br/minha-fase-pessimista/>. 
Acesso em: 12 nov. 2020.

Dos argumentos que a autora utiliza, o que 
melhor apoia seu ponto de vista está expresso 
na alternativa:
(A) As sufraggetes foram objeto de ódio, sarcas-

mo e piadas machista de todo o tipo.
(B) A quantidade de pessoas fazendo selfies na 

quinta avenida, em Nova Iorque, para enfei-
tar as redes sociais eram constrangedoras.

(C) O ano de 2016 foi um ano congestionado de 
notícias polêmicas que não valem uma re-
trospectiva.

(D) O ano de 2017 poderia ser um ano com me-
nos polêmica e com mais unanimidade.

PI_EF2_POR_9ano_001-048_P4.indd   27 02/12/20   11:30



28
língua portuguesa

QUESTÃO 43

A poluição do mundo
Júlio José Chiavenato

Os grandes países industriais são os mais po-
luídos do mundo. Em Tóquio vende-se oxigênio 
nas ruas centrais. É comum os japoneses compra-
rem uma dose e enfiarem o nariz na “garrafinha”, 
recuperando-se do veneno que são obrigados a 
respirar. Os guardas de trânsito, intoxicados pelos 
gases dos automóveis, têm postos de abasteci-
mento especiais nas esquinas.

Apesar da propaganda que apresenta o centro 
da Europa como um oásis verde entre enormes 
fábricas, quem lê jornal sabe o que acontece com 
o Reno: um rio totalmente morto e mortífero, carre-
gando resíduos químicos por milhares de quilôme-
tros, contaminando os depósitos de água potável 
de vários países.

Metade da população holandesa bebe a água 
do Rio Reno, que é o maior esgoto do mundo e o 
receptor de inseticidas das fábricas alemães. 
Seus peixes são proibidos para o consumo, por-
que os detritos industriais com que se “alimentam” 
tornam sua carne fétida.

E os Estados Unidos, pátria do capitalismo mo-
derno, louvado pelo rigor de suas leis, são – e isto 
seus próprios técnicos afirmam – o país mais po-
luído do planeta. Além disso, são os maiores ex-
portadores de poluição: 40% da contaminação da 
Terra é provocada por suas indústrias, segundo 
informação de Philip Bart, ecologista e redator da 
Internation Review.

Disponível em: <https://brainly.com.br/tarefa/13393495>. 
Acesso em: 12 nov. 2020.

Neste texto, o autor defende a tese de que os 
países industriais são os mais poluídos do mun-
do. Marque a alternativa que apresenta o argu-
mento correto para a sustentação desta tese.

(A) Nas ruas centrais de Tóquio vende-se oxi-
gênio.

(B) Os Estados Unidos são louvados pelo rigor 
de suas leis.

(C) O centro da Europa é apresentado como um 
oásis verde.

(D) Na Holanda, metade da população bebe 
água do Rio Reno.

QUESTÃO 44

Escrevendo o futuro
Fernando Brant

Ler, compreender, escrever. O estudante ca-
paz de dominar esses três momentos está pronto 
para desenvolver com sucesso sua vida. Essa é 
uma das carências de nosso país, que carrega 
nas costas milhões de analfabetos e outros tantos 
que, precariamente alfabetizados, leem mas não 
percebem os significados, não têm condição de 
usar o que apreenderam mal. Chegaram à porta 
do conhecimento, mas não alcançam abri-la para 
desfrutar as maravilhas do mundo do saber e da 
comunicação. Anísio Teixeira, educador persegui-
do por ditaduras, já dizia, em 1920, da dificuldade 
que tinha o Brasil de caminhar na direção do futu-
ro se a Educação não fosse prioridade nossa. Ao 
longo dos anos, muita gente continua batalhando 
para transformar a realidade dos brasileiros.

Disponível em: <https://www.escrevendoofuturo.org.br/ 
conteudo/biblioteca/nossas-publicacoes/revista/paginas 

-literarias/artigo/1068/escrevendo-o-futuro>. 
Acesso em: 12 nov. 2020. 

Qual argumento melhor sustenta a tese de que 
o Brasil é carente de estudantes capazes de ler, 
compreender e escrever?

(A) “O estudante capaz de dominar esses três 
momentos está pronto para desenvolver com 
sucesso sua vida.’’

(B) “Anísio Teixeira já dizia da dificuldade que ti-
nha o Brasil de caminhar na direção do futuro’’

(C) “[...] carrega nas costas milhões de analfabe-
tos e outros tantos que, precariamente alfa-
betizados leem.’’

(D) “Ao longo dos anos, muita gente continua ba-
talhando para transformar a realidade dos 
brasileiros.’’

ANOTAÇÕES
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OFICINA 10 – TÓPICO IV

Coerência e coesão no
processamento do texto

Descritor 7 – Identificar a tese de um texto.

QUESTÃO 45

Título

Uma epidemia, como Albert Camus sabia tão 
bem, revela toda a doença de uma sociedade. A 
doença que esteve sempre lá, respirando nas 
sombras (ou nem tão nas sombras assim), mani-
festa sua face horrenda. Foi assim no Brasil na 
semana passada. Era uma suspeita de ebola, fato 
suficiente, pela letalidade do vírus, para exigir o 
máximo de seriedade das autoridades de saúde, 
como aconteceu. Descobrimos, porém, a defor-
mação causada por um vírus que nos consome 
há muito mais tempo, o da xenofobia. E, como o 
outro, o “estrangeiro”, a “ameaça”, era africano da 
Guiné, exacerbada por uma herança escravocra-
ta jamais superada. O racismo no Brasil não é 
passado, mas vida cotidiana conjugada no pre-
sente. A peste não está fora, mas dentro de nós.

Foi ela, a peste dentro de nós, que levou à vio-
lação dos direitos mais básicos do homem sobre 
o qual pesava uma suspeita de ebola. Contrarian-
do a lei e a ética, seu nome foi exposto. Seu rosto 
foi exposto. O documento em que pedia refúgio foi 
exposto. Ele não foi tratado como um homem, 
mas como o rato que traz a peste para essa Oran 
chamada Brasil. Deste crime, parte da imprensa, 
se tiver vergonha, se envergonhará.

O ebola não parece ser um problema quando 
está na África, contido entre fronteiras. Lá é desti-
no. O ebola só é problema, como escreveu o pes-
quisador francês Bruno Canard, porque o vírus saiu 
do lugar em que o Ocidente gostaria que ele ficas-
se. “A militarização da resposta ao ebola, que com 
a anuência do Conselho de Segurança das Nações 
Unidas, em setembro último, passou da Organiza-
ção Mundial da Saúde a uma Missão da ONU, reve-
la que a grande preocupação da comunidade in-

ternacional não é a erradicação da doença, mas a 
sua contenção geográfica”, reforça Deisy Ventura.

Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2014/10/13/ 
opinion/1413206886_964834.html>. Acesso em: 12 nov. 2020. 

Qual dos trechos apresenta a tese do texto?
(A) “O ebola não parece ser um problema quan-

do está na Africa, contido entre fronteiras. Lá 
é destino.”

(B) “O racismo no Brasil não é passado, mas 
vida cotidiana conjugada no presente. A pes-
te não está fora, mas dentro de nós.’’

(C) “Era uma suspeita de ebola, fato suficiente, 
pela letalidade do vírus, para exigir o máxi-
mo de seriedade das autoridades de saúde, 
como aconteceu.’’

(D) “O documento em que pedia refúgio foi ex-
posto. Ele não foi tratado como um homem, 
mas como um rato que traz a peste para essa 
Oran chamada Brasil.’’

QUESTÃO 46

Brincadeira retrô

Me lembro bem de quando era pequena e do 
quanto minha imaginação era fértil. Eu fui daque-
las crianças que davam arrepios nos pais por con-
ta das brincadeiras mirabolantes: a cama de casal 
que virava navio pirata, o sofá da sala que virava 
palco de teatro com direito a cortina de lençol e 
tudo mais... Toda vez que começava a me animar 
minha avó dizia: “Lá vem essa menina inventando 
moda”. Hoje vejo que esse era o jeito de brincar 
das crianças de antigamente. Não havia toda essa 
parafernália eletrônica, que toca música, anda, 
fala e não deixa nenhum espaço para a imagina-
ção. Precisávamos inventar as nossas brincadei-
ras. Criança moderna não sabe brincar sozinha, 
tem sempre a babá, o computador, o DVD... Hoje 
tento incentivar meu filho a brincar assim também. 
Não é que eu vá jogar todos os brinquedos dele 
fora, mas com certeza ele vai aprender a se diver-
tir com muito menos. Dá mais trabalho, faz mais 
bagunça, mas é infinitamente mais divertido.

POMÁRICO, Veri. Revista Gol. Editora Trip: s/l. s/d.

A autora deste texto defende que:
(A) as brincadeiras das crianças de antigamente 

eram divertidas.
(B) as brincadeiras de antigamente eram mais 

criativas que as atuais.
(C) as maneiras de as crianças de hoje brincar 

devem ser aceitas.
(D) as crianças devem brincar com parafernálias 

eletrônicas.
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QUESTÃO 47

Gente invisível
Danielle L. de Souza

Infelizmente, vivemos num mundo de valo-
res, em que as pessoas são vistas pelo que 
têm, e não pelo que são. Já vi uma pessoa 
ignorar um gari, mas nunca havia pensado 
como esses trabalhadores se sentem invisí-
veis e excluídos da sociedade. Se isso não é 
preconceito, então eu não sei o que é. Falo 
todos os dias com minha empregada ou com 
qualquer uniformizado. Isso nunca me matou, 
só me fez descobrir que, por trás de um sim-
ples empregado, há, muitas vezes, uma gran-
de pessoa.

Disponível em: <http://revistaepoca.globo.com/ 
Epoca/0,6993,EPT787092-2119-2,00.html>. 

Acesso em: 12 nov. 2020. 

Assinale o trecho que expressa a opinião cen-
tral da leitora.

(A) “Infelizmente, vivemos num mundo de valo-
res, em que as pessoas são vistas pelo que 
têm, e não pelo que são.’’

(B) “Se isso não é preconceito, então eu não seio 
que é. Falo todos os dias com minha empre-
gada ou com qualquer uniformizado.’’

(C) “Isso nunca me matou, só me fez descobrir 
que, por trás de um simples empregado, há, 
muitas vezes, uma grande pessoa.”

(D) “Já vi uma pessoa ignorar um gari, mas nunca 
havia pensado como esses trabalhadores se 
sentem invisíveis e excluídos da sociedade.’’

OFICINA 11 – TÓPICO V

Relações entre recursos
expressivos e efeitos

de sentido

Descritor 18 – Reconhecer o efeito de sentido 
decorrente da escolha de determinada palavra ou 
expressão.

QUESTÃO 48

O segredo da propaganda é 
a propaganda do segredo

Depois de tantos anos vendo televisão diaria-
mente, chego a uma conclusão definitiva: é muito 
mais divertido e mais prático ver os anúncios. En-
quanto as outras pessoas ficam aflitas tentando 
decorar os horários das novelas, das paradas de 
sucesso e dos chamados programas humorísti-
cos, eu não tenho problema: ligo a televisão em 
qualquer canal e vejo os anúncios sem preocupa-
ção de horário. Vocês talvez achem que é loucura 
ver os mesmos anúncios diversas vezes, mas 
posso garantir que os anúncios variam muito mais 
que as piadas e as músicas que são servidas to-
dos os dias. Pelo menos os anúncios são bem bo-
lados, alguns até inteligentes. A técnica é chatear 
tanto até ficarem em nosso subconsciente – se é 
que alguém consegue ter subconsciente assistin-
do televisão.

Os refrigerantes, por exemplo: quase todos fa-
zem as garrafas dançar na nossa frente e tocam 
uma musiquinha que chega a dar sede. Aí a gente 
não resiste: vai à geladeira e bebe um copo de água.

Mas bom mesmo é anúncio de sabonete: apa-
rece cada moça bonita que vou te contar. [...] Por 
mais que a gente saiba que aquilo é anúncio de 
sabonete, fica sempre aquela dúvida se um dia 
eles não vão resolver dar o nome daquele chuvei-
ro ou, quem sabe, o telefone da moça.

Geniais mesmo são as geladeiras que duram 
toda a vida. Mas muito mais geniais são os textos 
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garantindo que cabe tudinho dentro delas, mas 
acho que não têm tanta certeza, pois fazem ques-
tão de botar uma moça bem bonita pra mostrar a 
geladeira. [...]

Reparem só: os programas de humor mostram o 
lado negativo das pessoas [...]. As novelas exploram 
seres anormais dentro de um mundo de misérias e 
lágrimas. Já os anúncios apresentam um mundo de 
otimismo, onde tudo é bom e saudável, não quebra, 
dura toda a vida e qualquer um pode adquirir quase 
de graça, pagando como puder, no endereço mais 
próximo da sua casa. O único detalhe que nos dei-
xa um pouco frustrados é que a moça que dá os 
endereços fala tão preocupada em não errar que a 
gente não consegue decorar nenhum endereço.

ELIACHAR, Leon. Disponível em: <http://www.releituras.com/
leoneliachar_osegredo.asp>. Acesso em: 13 dez. 2010. 

Fragmento. (P120617ES_S) 

No trecho “... tocam uma musiquinha...” , a pa-
lavra empregada no diminutivo sugere 

(A) afetividade.

(B) depreciação.

(C) infantilidade.

(D) suavização.

(E) tamanho.

QUESTÃO 49

Uma vida melhor que a encomenda

[...] Domingo passado, comentei sobre o docu-
mentário Eu Maior, em que Rubem Alves também 
participou [...]. Entre outras coisas, ele contou que 
certa vez um garoto se aproximou dele para per-
guntar como havia planejado sua vida para chegar 
onde chegou, qual foi a fórmula do sucesso. Ru-
bem Alves respondeu que chegou onde chegou 
porque tudo que havia planejado deu errado. 

Planejar serve para colocar a pessoa em movi-
mento. Se não houver um objetivo, um desejo 
qualquer, ela acabará esperando sentada que al-
guma grande oportunidade caia do céu, possivel-
mente por merecimento cósmico. 

É preciso querer alguma coisa – já alcançar é 
facultativo, explico por quê. 

Uma vez determinado o rumo a seguir, entra a 
melhor parte: abrir-se para os acidentes de percur-
so. Você que sonha em ser um Rubem Alves, é 
possível que já tenha começado a escrever num 
blog (parabéns, pôs-se em ação). No entanto, es-
ses escritos podem conduzi-lo a um caminho que 
não estava nos planos. Dependendo do conteúdo, 
seus posts podem levá-lo a um convite para lecio-
nar no interior, [...] a estagiar com um tio engenhei-
ro, a fazer doce pra fora, a pegar a estrada com

um amigo e acabar na Costa Rica, onde conhece-
rá a mulher da sua vida e com ela abrirá uma pou-
sada, transformando-se num empresário do ramo 
da hotelaria. 

Não é assim que as coisas acontecem, emen-
dando uma circunstância na outra? 

A vida está repleta de exemplos de arquiteta 
que virou estilista, [...] estudante de Letras que vi-
rou maquiadora, publicitário que virou chef de co-
zinha, professor que virou dono de pet shop, eco-
nomista que virou fotógrafo. Tem até gente que 
almejava ser economista, virou economista, fez 
uma bela carreira como economista e morreu 
economista. A vida é surpreendente. 

Ariano Suassuna largou a advocacia aos 27 
anos, João Ubaldo também se formou em Direito, 
mas nem chegou a exercer o ofício, e Rubem Alves 
teve até restaurante. Tudo que dá errado pode dar 
muito certo. A vida joga os dados, dá as cartas, gira 
a roleta: a nós, cabe apenas continuar apostando.
MEDEIROS, Martha. Disponível em: <https://gauchazh.clicrbs.

com.br/geral/noticia/2014/07/Martha-Medeiros-uma-vida-
melhor-que-a-encomenda-4557534.html>. 

Acesso em: 22 jul. 2020. Fragmento.

Nesse texto, a expressão “caia do céu” foi 
usada para

(A) ironizar o comportamento das pessoas so-
nhadoras. 

(B) mostrar a mudança repentina de atitude das 
pessoas. 

(C) reforçar o sentimento de passagem repenti-
na do tempo.

(D) sugerir a inércia das pessoas para atingir um 
objetivo. 

QUESTÃO 50

Bancos e cadeiras

Era uma vez um homem que fazia bancos. 
Aprendeu desde pequeno a arte de fazer bancos 
e, como era rápido e vendia a mercadoria com fa-
cilidade, nunca quis fazer outra coisa. 

Ao lado da oficina do homem que fabricava ban-
cos, instalou-se um outro artesão. Mas este só fabri-
cava cadeiras. Os clientes começaram a dividir-se.

Alguns continuavam a comprar bancos, que 
eram mais baratos, mas outros preferiam com-
prar cadeiras, um pouco mais caras, mas mais 
cômodas.

O homem que fazia bancos enervou-se. Para 
poder vender bem o produto do seu trabalho, bai-
xou para metade o preço dos bancos. Os bancos 
continuavam do mesmo tamanho, o preço é que 
era mais baixo.
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O concorrente ao lado fez o mesmo. Uma ca-
deira passou a ser tão barata que até dava vonta-
de de rir. 

Aproveitando a baixa de preços, cada vez iam 
mais clientes às ofi cinas. Mas aquilo era um dis-
parate, tanto maior quanto, descendo os preços, 
de dia para dia, chegou uma altura em que os 
bancos e as cadeiras eram dados. 

Os dois artesãos fartavam-se de trabalhar, 
noite e dia, para responder aos pedidos. Arruina-
vam-se. Isto mesmo lhes disse Joaquim, um ami-
go de ambos. 

– Por que é que vocês não se juntam e formam 
uma sociedade que venda cadeiras e bancos, ao 
mesmo tempo e por um preço razoável? 

A princípio, eles não queriam. Estavam habi-
tuados a trabalhar sozinhos e cada qual tinha as 
suas razões de queixa do outro. Mas conforma-
ram-se, a ver no que dava. Deu certo. A Socieda-
de Banco & Cadeira, formada pelos dois antigos 
rivais, agora amigos, vai de vento em popa.

TORRADO, Antonio. 

Neste texto, no trecho “Mas aquilo era um dis-
parate,...”, a palavra destacada tem sentido de

(A) absurdo.

(B) bobagem.

(C) brincadeira.

(D) problema.

QUESTÃO 51

Hospede-se em um hotel novo,
moderno e perto de tudo o que você 
precisa. Aproveite a hospedagem que
é SOFT até no preço.

Hotéis:
Soft Inn São Luís / São Luís / MA
Soft Inn Batista Campos / Belém / PA
Soft Inn Hangar / Belém / PA

Avianca em revista, n. 37, agosto de 2013. 

A palavra soft, em inglês, pode signifi car ma-
cio. Na propaganda do hotel, essa palavra foi 
usada para expressar a ideia de que os hotéis da 
rede Soft Inn são

(A) elegantes e confortáveis.

(B) acessíveis e confortáveis. 

(C) agradáveis e sofi sticados. 

(D) confortáveis e bonitos.

OFICINA 12 – TÓPICO V

Relações entre recursos
expressivos e efeitos

de sentido

Descritor 16 – Identifi car efeitos de ironia ou hu-
mor em textos variados.

QUESTÃO 52

Disponível em: <http://migre.me/rVALR>.
Acesso em: 26 out. 2015. (P120760H6_SUP)

O humor deste texto está 

(A) na bagunça feita no cômodo.

(B) na pergunta da mulher. 

(C) na postura da mulher ao questionar o menino.

(D) no fato de o menino considerar a avó sua 
advogada.

(E) no fato de o menino desobedecer à sua mãe.
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QUESTÃO 53

Congresso internacional do medo

Provisoriamente não cantaremos o amor, que 
se refugiou mais abaixo dos subterrâneos, Can-
taremos o medo, que esteriliza os abraços, não 
cantaremos o ódio porque esse não existe, existe 
apenas o medo, nosso pai e nosso companheiro, 
o medo grande dos sertões, dos mares, dos de-
sertos, o medo dos soldados, o medo das mães, 
[...] cantaremos o medo da morte e o medo de 
depois da morte, depois morreremos de medo e 
sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas 
e medrosas.

ANDRADE, Carlos Drummond de. Obra Completa. Rio de 
Janeiro, Aguilar, 1967. “Granã Drummond”, p. 105. Fragmento. 

Neste texto, há presença de ironia no verso:

(A) “Provisoriamente não cantaremos o amor,”.

(B) “Cantaremos o medo, que esteriliza os abra-
ços,”.

(C) “cantaremos o medo da morte e o medo de 
depois da morte,”.

(D) “e sobre nossos túmulos nascerão flores 
amarelas e medrosas.”.

QUESTÃO 54

Joãozinho e os pronomes

Na escola: 
– Joãozinho! 
– Sim, professora! 
– Por favor, diga-me dois pronomes.
– Quem, eu?
– Muito bem, garoto!

O humor deste texto está 

(A) na forma como o Joãozinho atende a profes-
sora.

(B) na maneira como a professora faz o pedido 
ao Joãozinho.

(C) no fato de Joãozinho responder corretamen-
te sem intenção.

(D) no jeito como a professora faz um elogio ao 
Joãozinho.

OFICINA 13 – TÓPICO V

Relações entre recursos
expressivos e efeitos

de sentido

Descritor 13 – Identificar as marcas linguísticas 
que evidenciam o locutor e o interlocutor do texto.

QUESTÃO 55

Mila

Era pouco maior do que minha mão: por isso 
eu precisei das duas para segurá-la, 13 anos 
atrás. E, como eu não tinha muito jeito, encostei-a 
ao peito para que ela não caísse, simples apoio 
nessa primeira vez. Gostei desse calor e acredito 
que ela também. Dias depois, quando abriu os 
olhinhos, olhou-me fundamente: escolheu-me 
para dono. Pior: me aceitou. 

Foram 13 anos de chamego e encanto. Dormi-
mos muitas noites juntos, a patinha dela em cima 
do meu ombro. Tinha medo de vento. O que fazer 
contra o vento? 

Amá-la – foi a resposta, e também acredito 
que ela entendeu isso. Formamos, ela e eu, uma 
dupla dinâmica contra as ciladas que se armam. 
E também contra aqueles que não aceitam os que 
se amam. Quando meu pai morreu, ela se che-
gou, solidária, encostou sua cabeça em meus 
joelhos, não exigiu a minha festa, não queria dis-
putar espaço, ser maior do que a minha tristeza. 

Tendo-a ao meu lado, eu perdi o medo do 
mundo e do vento. E ela teve uma ninhada de 
nove filhotes, escolhi uma de suas filhinhas e nos-
sa dupla ficou mais dupla porque passamos a ser 
três. E passeávamos pela Lagoa. [...] Era uma 
lady, uma rainha de Sabá numa liteira inundada 
de sol e transportada por súditos imaginários.

No sábado, olhando-me nos olhos, com seus 
olhinhos cor de mel, bonita como nunca, mais que 
amada de todas, deixou que eu a beijasse chorando.
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Talvez ela tenha compreendido. Bem maior do 
que minha mão, bem maior do que o meu peito, 
levei-a até o fi m.

Eu me considerava um profi ssional decente. 
Até semana passada, houvesse o que houvesse, 
procurava cumprir o dever dentro de minhas limi-
tações. Não foi possível chegar ao gabinete onde, 
quietinha, deitada a meus pés, esperava que eu 
acabasse a crônica para fi car com ela. Até o últi-
mo momento, olhou para mim, me escolhendo e 
me aceitando. Levei-a, em meus braços, apoiada 
em meu peito. Apertei-a com força, sabendo que 
ela seria maior do que a saudade.

CONY, Carlos Heitor. In: SANTOS, Joaquim Ferreira dos. 
(Org.) As cem melhores crônicas do século.

Rio de Janeiro: Objetiva, 2007. p. 271-72.

No primeiro parágrafo deste texto, o narrador 

(A) conhece o pensamento dos personagens.

(B) conta um fato observado por ele.

(C) faz intromissões na história.

(D) participa dos fatos narrados.

QUESTÃO 56

S. Exa., o leitor

Deus é testemunha de que nada tenho contra 
os leitores. Pelo contrário, se não existissem es-
ses abnegados, não haveria livros, nem jornais e 
eu teria morrido de fome e tédio há muitos anos. 
Mas vamos e venhamos, não devemos nos escra-
vizar a eles, bajulando-os, procurando adivinhar o 
que eles pensam ou desejam. Ao contrário dos 
restaurantes e balcões comerciais, nem sempre 
os fregueses do nosso produto têm razão.

CONY, Carlos Heitor.

O texto traz evidências de que o autor é

(A) um ator ou um novelista.

(B) um professor ou um pesquisador.

(C) um jornalista ou um escritor.

(D) um bibliotecário ou um escriturário.

QUESTÃO 57

Tô aqui

Já imaginei milhões de maneiras para chamar 
sua atenção. Já fi z mais de quinhentas caretas 
diferentes para que você me notasse. Já chorei 
rios de lágrimas pensando em você. Lotei um es-
tádio de futebol de vontade de te ver. Já mandei 
um caminhão de recados. Breve vou começar a 
pensar que você gosta de outro...

FERNANDES, Maria; HAILER, Marco Antônio.
Disponível em: <https://drive.google.com/fi le/d/0BwKU10l2

yX_NRW9acGdCYVRKeU0/view>. Acesso em: 15 jul. 2019.

A expressão “Tô aqui!”, no título deste texto, 
revela um falante que faz uso de linguagem

(A) formal.

(B) coloquial.

(C) regional. 

(D) técnica. 

(E) arcaica.
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OFICINA 14 – TÓPICO III

Implicações do suporte,
do gênero e/ou enunciador
na compreensão do texto

Descritor 5 – Interpretar texto com o auxílio de 
material gráfi co diverso (propagandas, quadrinhos, 
fotos etc.).

QUESTÃO 58

Leia o texto e, a seguir, responda.

No terceiro quadrinho, a expressão de Orelhi-
nha é de

(A) espanto.

(B) satisfação.

(C) medo.

(D) frustração.

QUESTÃO 59

Disponível em: <https://peramblogando2.fi les.wordpress.
com/2009/10/tirinhameninomaluquinho1.jpg>.

Acesso em: 8 jul. 2018.

O último quadrinho da tira anterior mostra que 
o menino encontrou uma forma de

(A) obedecer a ordem da mãe.

(B) desobedecer a ordem da mãe.

(C) recuperar-se da febre.

(D) conhecer as regras do futebol.

QUESTÃO 60

Disponível em: <http://www.uba.mg.gov.br/detalhe-da-materia/
inf/12-de-junho-diamundial-de-combate-ao-trabalho

-infantil/18524>. Acesso em: 12 nov. 2020.

A publicidade enfatiza

(A) a legalidade do trabalho infantil.

(B) as várias formas de trabalho infantil.

(C) o combate ao trabalho infantil.

(D) o dia das crianças.
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QUESTÃO 61

As letras cortadas no anúncio serviram para

(A) mudar o sentido da frase.

(B) despertar a curiosidade do leitor.

(C) chamar voluntários.

(D) mostrar oportunidade de trabalho.

QUESTÃO 62

Disponível em: <http://universomutum.blogspot.com/html>.
Acesso em: 20 jun. 2009. (P050409A9_SUP)

A expressão do menino no último quadrinho in-
dica que ele está 

(A) assustado, porque o pai ia cair no precipício.

(B) chateado, porque o pai chamou sua atenção.

(C) preocupado com o que o pai lhe disse.

(D) sentindo dor por causa da batida forte.

QUESTÃO 63

Hábitos errados
Veja as perguntas a seguir:
– Se você responder sim para 1 ou 2, precisa rever o seu modo de 
comer. Evitar esses hábitos pode melhorar a digestão, diminuir o 
estresse e até ajudar a emagrecer.

G1.com.br.

Segundo o texto, um dos hábitos alimentares 
prejudiciais à saúde é

(A) mastigar bem os alimentos que ingere.

(B) observar a comida enquanto se alimenta.

(C) comer em um período de tempo reduzido.

(D) evitar molhos condimentados na alimentação.

ANOTAÇÕES
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OFICINA 14 – TÓPICO III

Implicações do suporte,
e/ou enunciador na

compreensão do texto

Descritor 12 – Identifi car a fi nalidade de textos de 
diferentes gêneros.

QUESTÃO 64

ci·da·de-sf.1 Grande aglomeração de pessoas 
em um área geográfi ca circunscrita, com inúmeras 
edifi cações, que desenvolve atividades sociais, 
econômicas, industriais, comerciais, culturais, ad-
ministrativas etc.; urbe. 2 O conjunto de habitantes 
dessa área geográfi ca. 3 O centro comercial. 4 O 
local mais antigo ou mais central de um complexo 
urbano. 5 Sede municipal, onde se concentram as 
atividades administrativas.

Disponível em: <https://michaelis.uol.com.br/moderno
-portugues>. Acesso em: 12 nov. 2020. 

A fi nalidade do texto é

(A) defi nir um termo.

(B) documentar um fato.

(C) conscientizar a população.

(D) informar um acontecimento.

QUESTÃO 65

Analisando-se a parte escrita e a imagem, 
conclui-se que o objetivo principal do texto é

(A) informar sobre as condições de tráfego.

(B) incentivar atitudes educadas no trânsito.

(C) monitorar o comportamento dos motoristas.

(D) promover doação de órgãos de acidentados.

QUESTÃO 66

Astrônomos identifi cam origem de partícula que 
pode ajudar a contar a história do Universo. Equipe 
internacional de cientistas detecta fonte de neutri-
nos de alta energia; emissão das partículas suba-
tômicas elementares encontradas no Polo Sul vem 
de um corpo celeste localizado a 3,7 bilhões de 
anos-luz da Terra, na Constelação de Órion.

Uma nova era de pesquisas especiais se inau-
gura nesta quinta-feira (12). Isso porque uma equi-
pe internacional de astrônomos descobriu a fonte 
de neutrinos de alta energia encontrados no Polo 
Sul – e esta partícula misteriosa abre uma oportu-
nidade para contar a história e esclarecer enigmas 
do próprio Universo.

A descoberta está na edição desta quinta da re-
vista Science e foi divulgada em coletiva de im-
prensa na sede da National Science Foundation, 
em Alexandria, Virginia (EUA). [...] Grant é um dos 
mais de 300 pesquisadores de 49 instituições que 
integram o grupo IceCube Collaboration – respon-
sável pela descoberta. “As propriedades dos neutri-
nos fazem deles um mensageiro astrofísico quase 
ideal. Como eles viajam de seu ponto de produção 
praticamente desimpedidos, quando são detecta-
dos, podemos analisar que eles transportaram in-
formações de sua origem.”

Os neutrinos são partículas subatômicas ele-
mentares, ou seja, não há qualquer indício de que 
possam ser divididas em partes menores. São 
emitidos por explosões estelares e se deslocam 
praticamente à velocidade da luz.

Instalado no Polo Sul e em operação desde 
2010, o IceCube é considerado o maior telescópio 
do mundo – mede um quilômetro cúbico. Levou 
dez anos para ser construído e fi ca sob o gelo 
antártico.
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O IceCube consiste em um conjunto de mais 
de 5 mil detectores de luz, dispostos em uma gra-
de e enterrados no gelo. É um macete científico. 
Quando os neutrinos interagem com o gelo, pro-
duzem partículas que geram uma luz azul – e, en-
tão, o aparelho consegue detectá-los. Ao mesmo 
tempo, o gelo tem a propriedade de funcionar 
como uma espécie de rede, isolando os neutri-
nos, facilitando sua observação. [...]

Disponível em: <https://goo.gl/gnMo5y>. 
Acesso em: 13 jul. 2018. 

A principal finalidade do texto é

(A) relatar.

(B) convencer.

(C) informar.

(D) criticar.

QUESTÃO 67

Amendoim mais rico

O Instituto Agronômico de Campinas (IAC) aca-
ba de apresentar uma nova variedade de amen-
doim. Ela sobressai em relação à original por con-
tar com 40% a mais de ácido oleico, um tipo de 
gordura monoinsaturada. “Esse nutriente ajuda a 
reduzir as taxas de triglicérides e aumentar as do 
colesterol HDL, que é benéfico para a saúde”, con-
ta Ignácio José de Godoy, pesquisador do IAC. Há 
outra vantagem: o prazo de validade é maior. Para 
ter ideia, enquanto a vida de prateleira do amen-
doim comum varia entre quatro e seis meses, a do 
amendoim cheio de ácido oleico chega a um ano. 
Só o sabor permanece igualzinho.

Disponível em: <http://saude.abril.com.br>. 
Acesso em: 18 set. 2013 (adaptado).

O propósito do texto é 

(A) incentivar pesquisas acerca dos efeitos oriun-
dos do consumo de amendoim.

(B) destacar as propriedades de um determina-
do tipo de amendoim. 

(C) alertar para o cuidado com o prazo de vali-
dade do amendoim.

(D) destacar o sabor do amendoim industrializado.

QUESTÃO 68

Leia o texto e, a seguir, responda.

Doping no esporte

A dopagem no esporte é o uso de agentes es-
tranhos ao organismo ou de substâncias fisiológi-
cas em quantidade anormal, capazes de provocar 
no atleta, no momento da competição, um com-
portamento anormal, positivo ou negativo, sem 
correspondência com sua real capacidade orgâ-
nica ou funcional. O doping é proibido por repre-
sentar uma vantagem desleal que pode ser obtida 
por atletas para melhorar o desempenho e tam-
bém por poder produzir efeitos colaterais prejudi-
ciais à saúde.

Disponível em: <web.taktos.com.br>. 
Acesso em: 11 out. 2013 (adaptado).

O texto permite entender que a proibição da 
dopagem esportiva tem o objetivo de 

(A) impedir a projeção do atleta no desporto.

(B) assegurar os princípios da ética no esporte.

(C) diminuir o nível de desempenho na competi-
ção.

(D) garantir a qualidade das performances es-
portivas.

QUESTÃO 69

Os Incríveis retornam aos cinemas 
após 14 anos

Lançado em 2004, o filme “Os Incríveis” acom-
panha uma família de super-heróis que se divide 
entre a vida comum e batalhas contra vilões.

“Os Incríveis 2” continua do ponto em que ter-
minou o primeiro longa e mostra a luta dos perso-
nagens para reverter uma lei que proíbe a atua-
ção de super-heróis. Enquanto a Mulher-Elástica 
é convocada por dois irmãos ricos para uma mis-
são, o Sr. Incrível precisa ficar em casa cuidando 
dos filhos – o bebê Zezé, o inquieto Flecha e a 
adolescente Violeta.

Disponível em: <https://goo.gl/LcoSCN>. 
Acesso em: 10 jul. 2018 (adaptado).

O texto tem por objetivo principal

(A) divulgar o lançamento do filme “Os Incríveis 2”.

(B) revelar o enredo do filme “Os Incríveis 2”.

(C) analisar o filme “Os Incríveis 2”.

(D) criticar o filme “Os Incríveis 2”.
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QUESTÃO 70

Como jogar dominó

No jogo básico, as pedras são viradas com os 
números para baixo, embaralhadas e cada joga-
dor fica com sete peças na mão. Se o número de 
jogadores for menor do que quatro, as pedras res-
tantes são colocadas de lado, ainda viradas, no 
“cemitério”.

Começa o jogador com a dupla mais alta, nor-
malmente a dupla de 6. Ele coloca a pedra na 
mesa e o participante à esquerda deverá encaixar 
uma de suas pedras que tiver o mesmo número em 
um dos lados, assim, serão abertas duas pontas 
diferentes e o jogador seguinte deverá colocar uma 
pedra em um dos lados, e assim sucessivamente.

Se o adversário não tiver uma pedra com o 
mesmo número de um dos lados da mesa, deve 
recorrer ao cemitério e “pescar” novas peças até 
tirar uma que se encaixe. Vence o jogador que eli-
minar suas pedras primeiro.

As partidas também podem ser jogadas em du-
plas, sendo que vence a dupla em que um dos jo-
gadores terminar a quantidade de pedras primeiro. 
Nesse caso é preciso redobrar a atenção para que 
as jogadas também ajudem o parceiro.

O objetivo do texto é

(A) mostrar a importância do Dominó.

(B) ensinar como jogar Dominó.

(C) incentivar as pessoas a jogar Dominó.

(D) detalhar as regras do Dominó.

OFICINA 15 – TÓPICO III

Relação entre textos

Descritor 20 – Reconhecer diferentes formas de 
tratar uma informação na comparação de textos 
que tratam do mesmo tema, em função das condi-
ções em que ele foi produzido e daquelas em que 
será recebido.

QUESTÃO 71

Texto I
Significado dos símbolos

Páscoa significa vida nova e renascimento. E 
coelho é um dos animais mais férteis que existem: 
a fêmea pode ter até 60 filhotes por ano! Com tan-
tas vidas novas, o bicho merece mesmo ser um 
símbolo da Páscoa. Já o ovo é o início da viça e, por 
isso, começou a ser relacionado à data há cerca de 
dois séculos, em países como a Polônia: por lá, era 
comum enfeitar ovos de galinha e escondê-los para 
as crianças procurarem no domingo da Páscoa. 
Com o tempo, a tradição foi se transformando até 
chegarmos aos ovos de chocolate.

Disponível em: <https://goo.gl/x3TmML>. 
Acesso em: 10 jul. 2018.

Texto II
O que são Símbolos da Páscoa

Os Símbolos da Páscoa são representações 
que fazem parte dos rituais da Semana Santa. A 
Páscoa é uma festividade importante para os cris-
tãos, pois celebra a morte e ressurreição de Je-
sus Cristo, episódios bíblicos interpretados como 
a passagem para novos tempos e novas esperan-
ças para a humanidade.

A Páscoa para os judeus – Passach (“passar 
além”, na tradução do hebraico) é comemorada 
pela conquista da liberdade pelos hebreus, que 
viviam como escravos no Egito, simbolizando o 
retorno à vida digna.

Disponível em: <https://goo.gl/TXDqBx;>. 
Acesso em: 10 jul. 2018 (adaptado).
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Qual é o assunto abordado nos textos I e II?

(A) A origem do ovo da Páscoa.

(B) O símbolo da Páscoa.

(C) A Páscoa dos Judeus.

(D) A ressurreição de Jesus Cristo.

QUESTÃO 72

Texto I
Monteiro Lobato

José Renato Monteiro Lobato (depois ele mu-
dou o nome para José Bento Monteiro Lobato) 
nasceu em 18/04/1882 em Taubaté e morreu em 
04/07/1948. Ele foi um dos grandes nomes da lite-
ratura infantil brasileira, sendo autor de obras 
clássicas como “O Sítio do Pica-pau Amarelo”. Foi 
membro da Academia Paulista da Letras e tam-
bém foi eleito para a Academia Brasileira de Le-
tras (mas recusou a cadeira). Morreu em 1948, 
vítima de derrame.

Disponível em: <https: https://goo.gl/3z7hFM>. 
Acesso em: 25 jul. 2018.

Texto II
Monteiro Lobato

Monteiro Lobato (1882-1948) foi um escritor e 
editor brasileiro. “O Sítio do Pica-pau Amarelo” é 
sua obra de maior destaque na literatura infantil. 
Criou a “Editora Monteiro Lobato” e mais tarde a 
“Companhia Editora Nacional”. Foi um dos primei-
ros autores de literatura infantil de nosso país e de 
toda América Latina. Metade de suas obras é for-
mada de literatura infantil. Destaca-se pelo caráter 
nacionalista e social. O universo retratado em 
suas obras são os vilarejos decadentes e a popu-
lação do Vale do Paraíba, quando da crise do café. 
Situa-se entre os autores do Pré-Modernismo, pe-
ríodo que precedeu a Semana de Arte Moderna.

Disponível em: <https://goo.gl/8emyE5>. 
Acesso em: 25 jul. 2018.

Esses dois textos têm em comum

(A) a vida e a obra de Monteiro Lobato.

(B) destacar apenas a morte de Monteiro Lobato.

(C) apresentar a mudança do nome do autor.

(D) apresentar a obra “Sítio do Pica-Pau Amarelo”.

QUESTÃO 73

Texto I

Não deixe seu melhor amigo com raiva

A vacina contra raiva protege seu animal, evi-
tando que ele fique doente e ameace a saúde de 
sua família. No dia 28 de setembro, a Secretaria 
Municipal de Saúde realiza a Campanha Antirrá-
bica Animal.

Procure o posto de vacinação mais perto de 
sua casa, levando seu cachorro ou gato, no horá-
rio de 9 às 17 horas.

Disponível em: <https://goo.gl/9LwiVf”>. 
Acesso em: 10 jul. 2018 (adaptado).

Texto II
Mordida de cão, gato, rato e cia.

De repente, o cachorro do vizinho ou uma vira- 
-lata não simpatiza com seu filho e lhe dá uma 
mordida. O que fazer? Primeiro, acalme-se e veja 
o estrago. Depois de cuidar do ferimento da crian-
ça, passe a prestar atenção no animal.

Se for possível, observe como se comporta o 
animal (esta observação pode mudar tudo). Por 
exemplo: se o animal não puder ser observado 
para saber se está com alguma doença, o esque-
ma de vacina contra a raiva deverá ser o mais rigo-
roso possível. Por outro lado, se o animal, depois 
de 10 dias de observação, permanecer saudável, a 
criança poderá se livrar de um esquema vacinal na 
maioria das vezes longo, cansativo e doloroso.

Em todos os postos de saúde do Brasil você 
pode encontrar o esquema de vacinas contra rai-
va, recomendado pela Organização Mundial de 
Saúde, baseado no local da mordida, na gravida-
de da lesão e nas condições de saúde do animal.

Disponível em: <https://goo.gl/xPpeYf>. 
Acesso em: 12 nov. 2020. Adaptado: Reforma Ortográfica.

Ambos os textos apresentam temáticas

(A) semelhantes.

(B) divergentes.

(C) contrárias.

(D) complementares.
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QUESTÃO 74

Texto I

Chocolate contém pedaços de barata

A ideia não é estragar a sua Páscoa, mas acha-
mos que você deveria saber: uma barra de choco-
late comum contém, em média, 8 pedaços de bara-
tas, segundo a Food and Drugs Administration 
(FDA), o órgão que faz o controle dos alimentos e 
remédios lá nos EUA.

Elas não fazem parte da receita, é claro – a 
contaminação acontece durante o armazenamento 
e o transporte do chocolate. Pescamos essa infor-
mação saborosa em uma reportagem da ABC-
News, que conta como cientistas acham que esse 
ingrediente extra, os tais pedacinhos de baratas, 
pode ser o responsável por causar coceira, irrita-
ção e cãimbras em pessoas que, aparentemente, 
são alérgicas a chocolate – e não o doce em si.

Disponível em: <https://goo.gl/xmw7ia>. 
Acesso em: 25 jul. 2018.

Texto II

Chocolate contém pedaços de baratas 
e outros insetos

Provavelmente não será muito agradável ler 
isso logo após a Páscoa, mas de acordo com a 
Food and Drugs Administration (FDA), órgão que 
controla alimentos nos EUA, cada barra de choco-
late contém, em média, oito pedaços de baratas. 
As informações são da ABC News. Ainda segundo 
a FDS, todos os alimentos possuem contaminan-
tes naturais e esses números são considerados 
normais. Para eles, um chocolate de 100 g pode 
ser comercializado com até 60 pedaços de insetos.

Claro que as baratas não fazem parte dos in-
gredientes, mas traços e partes de insetos são 
moídas com o doce e podem afetar pessoas com 
alergias e asma. Alguns efeitos colaterais incluem 
dores de cabeça, comichão ou urticária.

Para quem ficou com nojo e pensa em tirar o 
chocolate do cardápio, os insetos não são exclu-
sividades deste doce. Amendoim, macarrão, fru-
tas e queijos também estão sujeitos a mesma 
contaminação.

Disponível em: <https://goo.gl/2xuvgm>. 
Acesso em: 25 jul. 2018.

Comparando-se esses textos, observa-se que 
os dois

(A) explicam, cientificamente, a origem do cho-
colate.

(B) fornecem informações sobre a contamina-
ção do chocolate por insetos.

(C) são voltados principalmente ao público infantil.

(D) (D) utilizam palavras próprias da linguagem 
científica, por isso não há compreensão.

QUESTÃO 75

Texto I

A seca e o inverno
Patativa do Assaré

Na seca inclemente no nosso Nordeste
O sol é mais quente e o céu, mais azul

E o povo se achando sem chão e sem veste
Viaja à procura das terras do Sul

Porém quando chove tudo é riso e festa
O campo e a floresta prometem fartura 
Escutam-se as notas alegres e graves
Dos cantos das aves louvando a natura

Alegre esvoaça e gargalha o jacu
Apita a nambu e geme a juriti

E a brisa farfalha por entre os verdores
Beijando os primores do meu Cariri
De noite notamos as graças eternas

Nas lindas lanternas de mil vaga-lumes
Na copa da mata os ramos embalam
E as flores exalam suaves perfumes
Se o dia desponta vem nova alegria

A gente aprecia o mais lindo compasso
Além do balido das lindas ovelhas

Enxames de abelhas zumbindo no espaço
E o forte caboclo da sua palhoça

No rumo da roça de marcha apressada
Vai cheio de vida sorrindo e contente
Lançar a semente na terra molhada

Das mãos deste bravo caboclo roceiro
Fiel prazenteiro modesto e feliz

É que o ouro branco sai para o processo 
Fazer o progresso do nosso país

Disponível em: <https://goo.gl/fP6cxJ>. 
Acesso em: 29 jan. 2016.

Texto II

A terra
Euclides da Cunha

“Ao sobrevir das chuvas, a terra, como vimos, 
transfigura-se em mutações fantásticas, contras-
tando com a desolação anterior.

Os vales secos fazem-se rios. Insulam-se os 
cômoros escalvados, repentinamente verdejantes. 
A vegetação recama de flores, cobrindo-os, os 
grotões escancelados, e disfarça a dureza das 
barrancas, e arredonda em colinas os acervos de 
blocos disjungidos – de sorte que as chapadas 
grandes, entremeadas de convales, se ligam em 
curvas mais suaves aos tabuleiros altos. Cai a 
temperatura. Com o desaparecer das soalheiras 
anula-se a secura anormal dos ares. Novos tons 
na paisagem: a transparência do espaço salienta 
as linhas mais ligeiras, em todas as variantes da 
forma e da cor. Dilatam-se os horizontes. O firma-
mento, sem o azul carregado dos desertos, alteia- 
-se, mais profundo, ante o expandir revivescente 
terra. E o sertão é um vale fértil. É um pomar vas-
tíssimo, sem dono.
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Depois tudo isto se acaba. Voltam os dias tor-
turantes; a atmosfera asfixiadora; o empedramen-
to do solo; a nudez da flora; e nas ocasiões em 
que os estios se ligam sem a intermitência das 
chuvas – o espasmo assombrador da seca.”
Disponível em: <https://goo.gl/45K4wr>. Acesso em: 29 jan. 2016.

O assunto principal de ambos os textos é
(A) a seca no nordeste brasileiro e seus males.
(B) a chuva no sertão nordestino e o fim do verão.
(C) as mudanças que a chuva provoca no sertão.
(D) o sofrimento do povo nordestino.

QUESTÃO 76

Texto I

O Brasil sempre deu respostas rápidas através 
da solidariedade do seu povo. Mas a mesma força 
que nos motiva a ajudar o próximo deveria tam-
bém nos motivar a ter atitudes cidadãs. Não pode-
mos mais transferir a culpa para quem é vítima ou 
até mesmo para a própria natureza, como se essa 
seguisse a lógica humana. Sobram desculpas es-
farrapadas e falta competência da classe política.

Disponível em: <https://goo.gl/6wTi1B>. 
Acesso em: 12 nov. 2020. 

Texto II

Não podemos negar ao povo sofrido todas as 
hipóteses de previsão dos desastres. Demagogos 
culpam os moradores; o governo e a prefeitura ape-
lam para as pessoas saírem das áreas de risco e 
agora dizem que será compulsória a realocação. 
Então temos a realocar o Brasil inteiro! Criemos um 
serviço, similar ao SUS, com alocação obrigatória 
de recursos orçamentários com rede de atendimen-
to preventivo, onde participariam arquitetos, enge-
nheiros, geólogos. Bem ou mal, esse “SUS” organi-
zaria brigadas nos locais. Nos casos da dengue, por 
exemplo, poderia verificar as condições de aconte-
cer epidemias. Seriam boas ações preventivas.

Carta do Leitor. Carta Capital. 28 abr. 2010 (adaptado). 
Disponível em: <https://goo.gl/aGmT2D>. 

Acesso em: 31 mar. 2010.

Em relação à questão de problemas enfrenta-
dos pela população brasileira, ambos os textos 
trazem uma crítica em comum

(A) a criação de órgãos responsáveis por verifi-
car as condições de acontecer epidemias.

(B) a alocação obrigatória de recursos orçamen-
tários com rede de atendimento preventivo à 
população.

(C) a inexistência de um órgão como o “SUS” 
para organizar brigadas em áreas de risco.

(D) a falta de competência do governo em resol-
ver os problemas da população.

OFICINA 15 – TÓPICO III

Relação entre textos

Descritor 21 – Reconhecer posições distintas en-
tre duas ou mais opiniões relativas ao mesmo fato 
ou ao mesmo tema.

QUESTÃO 77

Texto I

Ser social

André Luiz S. de O.

Todo homem é um ser social e convive, neces-
sariamente, em uma sociedade. Esta, de acordo 
com o período histórico, procura valorizar determi-
nados aspectos em detrimento a outros, no entan-
to, a capacidade de socialização jamais esteve 
fora da valorização humana. Desde que o homem 
nasce, procura inserir-se em grupos sociais con-
forme a classe econômica, política, ideológica; as 
afinidades, enfim. Nestes tempos de século XXI, a 
capacidade de sociabilidade desenvolve-se sob 
outros instrumentos, como a internet e as redes 
sociais. Entretanto, para o filósofo Luiz Filipe Pon-
dé, “a exposição extrema nas redes sociais tem 
mais a ver com narcisismo do que com qualquer 
nova noção de privacidade, assim, as pessoas es-
crevem besteiras no Facebook apenas para serem 
vistas, é só uma questão de autoestima”. Percebe- 
-se, então, que essas relações virtuais trazem a 
capacidade de estar em contato com o Outro, seu 
semelhante, por um lado e, por outro lado, a de-
monstração do domínio da técnica de comunica-
ção virtual, confirmando o avanço tecnológico. Há, 
porém, um aspecto que a tecnologia jamais pode-
rá superar: a necessidade de haver contato de uns 
com os outros.

Disponível em: <https://goo.gl/6BBNqw>. 
Acesso em: 4 nov. 2013.
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Texto II
Sozinhos no meio da multidão

[...] Para começo de conversa, nunca mais pre-
cisaremos estar sós. O dia inteiro, sete dias por 
semana, basta apertar um botão para fazer apare-
cer uma companhia do meio de uma coleção de 
solitários. Nesse mundo on-line, ninguém jamais 
fica fora ou distante; todos parecem constante-
mente ao alcance de um chamado – e mesmo que 
alguém, por acaso, esteja dormindo, há muitos ou-
tros a quem enviar mensagens, ou a quem alcan-
çar de imediato pelo Twitter, para que a ausência 
temporária nem seja notada. Em segundo lugar, é 
possível fazer “contato” com outras pessoas sem 
necessariamente iniciar uma conversa perigosa e 
indesejável. O “contato” pode ser desfeito ao pri-
meiro sinal de que o diálogo se encaminha na di-
reção indesejada: sem riscos, sem necessidade 
de achar motivos, de pedir desculpas ou mentir; 
basta um toque leve, quase diáfano, numa tecla, 
um toque totalmente indolor e livre de riscos. Isso 
será o paraíso na Terra? Nosso sonho enfim reali-
zado? Será esta a solução definitiva para a pun-
gente ambivalência da interação humana, a um só 
tempo confortadora e estimulante, mas incômoda 
e cheia de ciladas? As opiniões se dividem a esse 
respeito. O que parece estar fora de dúvida é que 
pagamos um preço por tudo isso – um preço que 
pode se revelar alto demais. Se você está sempre 
“conectado”, pode ser que nunca esteja verdadei-
ra e completamente só. Se você nunca está só, 
então (para citar o professor Zimmerman mais 
uma vez) “tem menos chance de ler um livro por 
prazer, de desenhar um retrato, de contemplar a 
paisagem pela janela e imaginar outros mundos 
diferentes do seu. É menos provável que você es-
tabeleça comunicação com pessoas reais em seu 
meio imediato. Quem vai querer conversar com 
parentes quando os amigos estão a um clique do 
teclado?” (E esses amigos são incontáveis, de 
uma diversidade fascinante; há cerca de quinhen-
tos ou mais “amigos” no Facebook.) Fugindo da
solidão, você deixa escapar a chance da solitude: 
dessa sublime condição na qual a pessoa pode 
“juntar pensamentos”, ponderar, refletir sobre eles, 
criar – e, assim, dar sentido e substância à comu-
nicação. Mas quem nunca saboreou o gosto da 
solitude talvez nunca venha a saber o que deixou 
escapar, jogou fora e perdeu.

BAUMAN, Zygmunt. 44 cartas do mundo 
líquido moderno. Editora Zahar.

Comparando-se as opiniões desses dois tex-
tos, constata-se que, em relação ao tempo de in-
ternet e redes sociais

(A) o texto I defende a importância de momen-
tos de solidão para as pessoas, já o texto II 

defende a necessidade de mais contato en-
tre as pessoas.

(B) o texto I defende a necessidade de mais con-
tato entre as pessoas, já o texto II defende que 
um momento de solitude talvez seja salutar.

(C) o texto I defende que a exposição extrema 
nas redes sociais é importante para o conta-
to entre as pessoas, já o texto II defende que 
mesmo estando sempre “conectado”, pode 
ser que haja momentos de solidão.

(D) o texto I defende que mesmo estando sem-
pre “conectado”, pode ser que haja momen-
tos de solidão, já o texto II defende que a 
exposição extrema nas redes sociais é im-
portante para o contato entre as pessoas.

QUESTÃO 78

Texto I

Eu odeio a Internet
Jerônimo Teixeira

Jamais joguei paciência com um baralho de 
verdade. Se tentasse, nem saberia arranjar as car-
tas. Dei-me conta disso ao receber, tempos atrás, 
um e-mail com o título “Você é escravo da tecnolo-
gia quando...”. A paciência sem baralho era apenas 
um dos itens de uma longa lista, e não o mais ab-
surdo. Em todas as situações, havia esse efeito de 
desproporção e despropósito: a mais alta tecnolo-
gia mobilizada para o mais estúpido dos fins (se o 
leitor já jogou paciência no Windows, sabe do que 
falo). Quis recuperar o e-mail para citá-lo mais ex-
tensamente, mas não consegui: perdeu-se no meio 
de outras tantas e piores piadas, de correntes, de 
simpatias, de pirâmides, de abaixo-assinados e de 
inúmeras mensagens que eu deveria remeter a 
mais 100 pessoas para ganhar ações da Microsoft 
ou para salvar aquela menina de 8 anos que sofre 
de leucemia. A anedota resume meu recado: a In-
ternet é a propagação indiscriminada da besteira. 
Alguém dirá que, com essa crítica à cyberabobri-
nha, estou abordando o problema pela periferia. 
Ocorre que os gurus da nova era – Nicholas Ne-
groponte, do MIT, para ficar com um exemplo céle-
bre – afirmam, com razão, que a internet não tem 
centro. Surge daí outra grande bobagem que se 
tem divulgado não só por fibra ótica, mas também 
por meio do velho e sujo papel de imprensa: a In-
ternet democratiza o conhecimento. Se o leitor me 
perdoa a etimologia rasteira, direi que na verdade 
a rede tem muito demos para pouco cratos. Que 
poder efetivo uma página pessoal representa para 
seu autor? Na falta de um centro, somos toda peri-
feria. Israelenses e palestinos, petistas e tucanos, 
pornógrafos e evangélicos, gremistas e colorados,
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punks e skinheads – todos podem ter seu site. O 
internauta surfa – isto é, passa pela superfície – por 
todos sem que isso implique o mínimo compromis-
so ou mesmo interesse. A “harmonia mundial” (Ne-
groponte, mais uma vez) que essa diversidade su-
gere é enganosa. Podemos jogar paciência sem 
baralho, mas ainda vivemos em um mundo prosai-
camente físico no qual o hardware para abrigar 
nosso software segue inacessível para a maioria. 
No mínimo, ainda é cedo para se falar em uma re-
volução sem precedentes. Gutenberg apresentou 
sua famosa Bíblia em 1455, mas a imprensa como 
instituição pública levaria séculos para se desenvol-
ver. Uma objeção previsível é a de que, afi nal, eu 
uso a Internet. O presente texto foi produzido em 
Porto Alegre, onde moro, e transmitido via e-mail 
para a redação da SUPER, em São Paulo. E estou, 
admito, muito feliz de não ter que sair de casa em 
um dia frio para enfrentar fi la nos Correios. Ainda 
assim, sustento o título aí em cima. Muita gente vai 
de carro todos os dias para o trabalho, mesmo de-
testando dirigir. Fico com as velhas bibliotecas de 
papel, cujo autoritarismo secular pelo menos não 
vende ilusões de igualdade tecnopopulista.

Jornalista, mestre em Teoria da Literatura pela PUC/ RS,
autor da novela As Horas Podres (Artes e Ofícios, 1997).

Disponível em: <https://super.abril.com.br>.
Acesso em: 7 mar. 2016.

Texto II

Disponível em: <https://www.google.com.br/imgres?
imgurl=http://bichinhosdejardim.com?. 

Acesso em: 9 mar. 2016.

Nesses textos há duas posições a respeito do 
uso da internet e das redes sociais. As posições 
do autor do texto I e da personagem Joana do 
texto II são

(A) semelhantes  (C) antagônicas

(B) divergentes  (D) diferentes

QUESTÃO 79

Texto I

Depoimento 1

“A minha propriedade foi conseguida com mui-
to sacrifício pelos meus antepassados. Não admi-
to invasão. Essa gente não sabe de nada. Estão 
sendo manipulados pelos comunistas. Minha res-
posta será à bala. Esse povo tem que saber que a 
Constituição do Brasil garante a propriedade pri-
vada. Além disso, se esse governo quiser as mi-
nhas terras para a Reforma Agrária terá que pa-
gar, em dinheiro, o valor que eu quero.”

Proprietário de uma fazenda no Mato Grosso do Sul.

SARMENTO, Leila Lauar. Português: literatura, gramática, 
produção de texto. Volume único. São Paulo: Moderna,

2004, p. 413.

Texto II
Depoimento 2

“Sempre lutei muito. Minha família veio para a 
cidade porque fui despedido quando as máqui-
nas chegaram lá na Usina. Seu moço, acontece 
que eu sou um homem da terra. Olho pro céu, sei 
quando é tempo de plantar e de colher. Na cidade 
não fi co mais. Eu quero um pedaço de terra, cus-
te o que custar. Hoje eu sei que não estou sozi-
nho. Aprendi que a terra tem valor social. Ela é 
feita para produzir alimento. O que o homem 
come vem da terra. O que é duro é ver que aque-
les que possuem muita terra e não dependem 
dela para sobreviver, pouco se preocupam em 
produzir nela.”

Integrante do Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem Terra (MST), de Corumbá – MS.

SARMENTO, Leila Lauar. Português: literatura, gramática, 
produção de texto. Volume único. São Paulo: Moderna,

2004, p. 414.

Ao comparar os dois textos, pode-se dizer 
que possuem opiniões

(A) complementares.

(B) opostas.

(C) científi cas.

(D) iguais.

O que o texto I tem em comum com o texto II?

(A) A reforma agrária.

(B) A Constituição brasileira.

(C) As utilidades da terra.

(D) O cultivo da terra.
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O que são competências socioemocionais?

COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS são capacidades individuais que se manifestam nos mo-
dos de pensar, sentir e nos comportamentos ou atitudes para se relacionar consigo mesmo e com os 
outros, estabelecer objetivos, tomar decisões e enfrentar situações adversas ou novas. Elas podem ser 
observadas em nosso padrão costumeiro de ação e reação frente a estímulos de ordem pessoal e 
social. Entre outros exemplos, estão a persistência, a assertividade, a empatia, a autoconfi ança e a 
curiosidade para aprender. Exemplos de competências consideradas híbridas são a criatividade e 
pensamento crítico, pois envolvem habilidades socioemocionais e cognitivas.

Quais são as cinco Macrocompetências?

Competências relacionadas a cada uma das macro:

AUTOGESTÃO: É a capacidade de gerenciar compromissos, tarefas e objetivos.

A macrocompetência autogestão é composta pelas competências de foco, responsabilidade, orga-
nização, determinação e persistência.

COMPETÊNCIAS RELACIONADAS

FOCO
RESPONSABI-

LIDADE
ORGANIZAÇÃO DETERMINAÇÃO PERSISTÊNCIA

Capacidade de se 
concentrar na ativi-
dade que se deseja 
realizar e evitar dis-
trações, mesmo em 
tarefas repetitivas.

Envolve tomar para 
si um combinado, 
assumindo os com-
promissos de reali-
zar as tarefas pla-
nejadas, mesmo 
diante de difi culda-
des. Signifi ca pre-
ver as consequên-
cias de nossos atos 
em função do bem
-estar coletivo.

Está relacionada a 
organizar o tempo 
e as atividades, 
bem como planejar 
etapas necessárias 
para se atingir uma 
meta e gerenciar 
compromissos fu-
turos.

Defi ne-se pelo quan-
to nos esforçamos 
para conseguir aqui-
lo que queremos. 
Pressupõe dar o 
melhor de si e de-
safi ar-se para atin-
gir um objetivo.

Capacidade de su-
perar obstáculos pa-
ra completar tarefas 
e concluir combina-
dos, ao invés de 
procrastinar ou de-
sistir quando as si-
tuações fi cam difí-
ceis ou desconfor-
táveis.
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ENGAJAMENTO COM OS OUTROS: Diz respeito à motivação e à abertura para interações sociais 
e ao direcionamento de interesses e energia ao mundo externo.

COMPETÊNCIAS RELACIONADAS

EMPATIA RESPEITO CONFIANÇA

Capacidade de se relacionar, 
apreciar e se sentir confortável 
com o contato social, seja com 
pessoas que vemos pela primeira 
vez ou já conhecidas, em peque-
nos ou grandes grupos.

Diz respeito a expressar e a defen-
der as próprias ideias, opiniões, 
necessidades e sentimentos, sen-
do capaz de se comunicar de 
modo claro e eficiente, além de 
exercer liderança e mobilizar pes-
soas quando necessário.

Significa envolver-se ativamente 
com a vida e com outras pessoas 
de uma forma positiva, alegre e afir-
mativa, isto é, ter empolgação e pai-
xão pelas atividades diárias e em-
pregar energia para executá-las.

AMABILIDADE: Amabilidade é uma macrocompetência que indica o grau com que uma pessoa é 
capaz de agir baseada em princípios e sentimentos de compaixão, justiça, acolhimento; o quanto con-
segue conectar-se com os sentimentos das pessoas e se colocar no lugar do outro. Refere-se à ten-
dência de agir de modo cooperativo e não egoísta, preocupando-se em ajudar os demais e ser solidá-
rio. O indivíduo amável apresenta preocupação com a harmonia social e valoriza a boa relação com os 
outros. É geralmente respeitoso, amigável, generoso, prestativo e disposto a confiar nas pessoas.

COMPETÊNCIAS RELACIONADAS

EMPATIA RESPEITO CONFIANÇA

Significa colocar-se no lugar do 
outro, de forma a compreendê-lo e 
preocupar-se com suas necessi-
dades e sentimentos, oferecendo-
lhe apoio.

Consiste em tratar as pessoas 
com bondade, consideração, leal-
dade, tolerância e justiça, da mes-
ma forma como gostaríamos de 
ser tratados.

Consiste em ter expectativas posi-
tivas sobre as pessoas e acreditar 
que elas têm boas intenções em 
suas ações, assumindo o melhor 
sobre elas.

RESILIÊNCIA EMOCIONAL está relacionada à capacidade de alguém lidar com as próprias emo-
ções, demonstrando equilíbrio e controle sobre suas reações emocionais, como, por exemplo, raiva, 
insegurança e ansiedade, sem apresentar mudanças bruscas.

COMPETÊNCIAS RELACIONADAS

TOLERÂNCIA AO STRESS TOLERÂNCIA À FRUSTRAÇÃO AUTOCONFIANÇA

Diz respeito a administrar senti-
mentos desagradáveis e encontrar 
formas de lidar com eles de ma-
neira construtiva. Estresse e an-
siedade, por exemplo, fazem parte 
da vida e, muitas vezes, não pode-
mos evitá-los. O que podemos fa-
zer é aprender meios mais saudá-
veis de enfrentar adversidades. Ao 
agir dessa forma, diminuímos a 
preocupação excessiva e nos tor-
namos mais capazes de resolver 
nossos problemas.

Está ligada à capacidade de de-
senvolver estratégias eficazes para 
regular a raiva ou a irritação e man-
ter a tranquilidade, o equilíbrio e a 
serenidade diante das situações 
que podem trazer frustrações. Ao 
dar as devidas proporções emocio-
nais às dificuldades a nossa frente, 
somos capazes de usar essas 
emoções de maneira a potenciali-
zar a descoberta de soluções mais 
eficazes ao que nos traz frustração.

Refere-se a acreditar em si mes-
mo e seguir adiante, mesmo quan-
do as coisas parecem difíceis ou 
não indo tão bem. Quando nos va-
lorizamos e nos sentimos realiza-
dos, somos capazes de pensar de 
forma mais realista diante de nos-
sos desafios. Assim, acabamos 
por ajudar a fazer as coisas acon-
tecerem.
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ABERTURA AO NOVO é a tendência a ser aberto a novas experiências estéticas, culturais e inte-
lectuais. O indivíduo aberto ao novo tem atitude investigativa, é curioso sobre o mundo, flexível e re-
ceptivo a novas ideias. Aprecia manifestações artísticas e estéticas diversas, busca entender o funcio-
namento das coisas em profundidade, pensa de formas diferentes e desenvolve ideias criativas e não 
convencionais. Pessoas com alta abertura ao novo são mais hábeis em inovar e ter novas percepções 
sobre o mundo, aprender com erros e mostrar empolgação em criar.

COMPETÊNCIAS RELACIONADAS

CURIOSIDADE PARA 
APRENDER

IMAGINAÇÃO CRIATIVA INTERESSE ARTÍSTICO

É a paixão pela aprendiza-
gem e exploração intelec-
tual, relacionada também à 
investigação, à pesquisa, ao 
pensamento crítico e à reso-
lução de problemas.

É o “pensar fora da caixa”, gerar ideias no-
vas e interessantes, criando formas de fa-
zer e pensar sobre as coisas por meio da 
tentativa e erro, fazendo ajustes quando 
necessário, aprendendo com as falhas, 
combinando conhecimentos e ideias.

Diz sobre valorizar e apreciar ma-
nifestações artísticas e desenvol-
ver sensibilidade para ver beleza 
em suas diversas formas e lingua-
gens. Favorece o desenvolvimento 
de formas de expressar ideias, 
pensamentos e emoções.

Desenvolver em cada um de nós essas cinco macrocompetências emocionais é possível e necessário.
Fonte: Instituto Ayrton Sena. Disponível em: <https://institutoayrtonsenna.org.br/content/dam/institutoayrtonsenna/ 

documentos/instituto-ayrton-senna-macrocompetencia-abertura-ao-novo.pdf?utm_source>.
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