
 
 
 
 
 
 

 
CONTEÚDOS TRABALHADOS: Interpretação de texto; transitividade verbal; Termos essenciais, integrantes e acessórios da oração. 

 

 

Leia o texto abaixo para responder às questões 1 e 2. 

QUESTÃO DE IGUALDADE 
 

De Barack Obama a Woody Allen, passando pelo “black 

bloc”, todo mundo resolveu imprecar contra a desigualdade. Há um 
interessante debate econômico sobre as repercussões sociais de 

diferenças crescentes entre a renda dos mais pobres e a dos mais 

ricos.  

Para os teóricos mais à direita, a disparidade não chega a 
ser um problema. Desde que não haja miséria e os mais pobres 

tenham assegurada uma existência digna, a desigualdade funciona 

até como um motor da economia. É para comprar um carrão 

melhor do que o do vizinho que o sujeito se dispõe a trabalhar 
mais.  

Economistas mais à esquerda, entretanto, afirmam que, 

quando a diferença entre a maior e a menor remuneração cresce 

demais, a mobilidade social fica emperrada, o que gera uma série 
de problemas. Sistemas que beneficiam apenas uma elite, além de 

fracassarem em seu compromisso democrático, carregam as 

sementes de sua própria destruição.  

Nessa discussão, sou agnóstico e penso até que os dois 
lados podem estar certos. Mas há uma questão anterior, como 

coloca o filósofo Stephen Asma em “Against Fairness”.  

Para Asma, nós, seres humanos, estamos biologicamente 

programados para favorecer os próximos. O amor é 
discriminatório, diz. Se mães não protegessem suas crias, 

mamíferos e aves seriam inviáveis. Esse pendor simplesmente não 

combina com as exigências republicanas que nos impomos, 

ocasionando paradoxos. Acertadamente, condenamos o juiz que 
contrata parentes para seu gabinete, mas também recriminamos o 

empresário de sucesso que deixa de empregar seu irmão 

necessitado.  

Uma igualdade estrita exigiria que eu dê a meu filho o 

mesmo valor que atribuo ao filho de um desconhecido e que 

dispense ao mendigo o tratamento que concedo a um amigo. Para 

Asma, éticas consequencialistas, centradas na igualdade, têm algo 

de profundamente desumano.  

(Helio Schwartsman. Folha de S.Paulo. 11.08.2013. Adaptado). 

 

(1) (CSD/2019) – PORTUGUÊS 

De acordo com o texto,  

(A) Os governantes estão empenhados em evitar as 

repercussões sociais negativas provocadas pelo debate 

sobre a desigualdade social.  

(B) Para os economistas, teóricos com postura política de 

esquerda são responsáveis pelo recente debate em torno 

da desigualdade.  
(C) A crescente discussão sobre a má distribuição de riquezas 

contribuiu para o surgimento de medidas concretas a fim 

de corrigir a desigualdade.  
(D) As consequências sociais da crescente diferença entre a 

renda dos mais ricos e a dos mais pobres têm sido 

intensamente discutidas.  

 

(2) (CSD/2019) – PORTUGUÊS  

Segundo a opinião do autor, o fato de condenarmos o juiz que 

contrata parentes para seu gabinete, mas recriminarmos o 

empresário que deixa de empregar seu irmão necessitado se revela 
como uma  

(A) Coerência.  

(B) Virtude.  

(C) Indecisão.  

(D) Contradição 

 

Leia para responder às questões de 3 até 6. 

POR QUE ESTUDAR A CULTURA INDÍGENA E AFRO-

BRASILEIRA? 
  

Os currículos escolares, tradicionalmente, sempre 

trabalham a História Geral e a História do Brasil, a partir de uma 

postura eurocêntrica, tendendo a olhar os povos indígenas e afros 
sempre com um esgar de olhos que deflagram um descaso com a 

riqueza e a complexidade dessas culturas. Historicamente, 

passamos a interpretar a História Oficial de nosso país a partir do 

ponto de vista da classe dominante, o que condenou à ignorância a 
contribuição cultural, social, política e econômica que os negros e 

os índios, em suas respectivas conjunturas, legaram ao Brasil.  

(...) Legados à condição de mão-de-obra barata e servil, 

presos em suas senzalas e aldeias, negros e índios sempre 
caminharam pelos recônditos da História, paralelo às 

transformações sociais, econômicas e políticas que aconteciam no 

Brasil litorâneo. Brasil esse forjado pelos grandes ciclos 

econômicos e transformações políticas diversas. O que esse Brasil 
não assume (porque no fundo ele sabe) é que o grande construtor 

da sociedade brasileira sempre foram seus inúmeros coadjuvantes, 

forjando uma nação a partir da resistência, dos sincretismos e da 

miscigenação.  
Octávio Ianni dizia que a cada época histórica o Brasil 

debruça-se sobre a questão nacional. Essa preocupação resulta do 

fato de que nossos intérpretes sempre sentem a necessidade de 

problematizar a formação da sociedade brasileira, justamente para 
poder entender o presente e compreender nossa verdadeira 

identidade nacional. Na maioria das vezes, a empreitada torna-se 

difícil, pois estes se deparam com a questão da diversidade cultural 

no caminho. É como se a problemática acerca da identidade 

nacional fosse representada por um enorme “quebra-cabeças”, um 

mosaico no qual, na medida em que fôssemos juntando as peças, 

novas lacunas surgiriam, impedindo uma percepção clara do 

problema, mas ao mesmo tempo dando uma dimensão múltipla do 
tema.  

Neste sentido, surge uma questão importante: a formação 

do povo brasileiro está atrelada incondicionalmente à tensa relação 

entre a classe dominante e a classe subalterna. Legados à condição 
de força de trabalho escrava, negros e índios resistiam aos 

desmandos dos patrões, em certos momentos, a partir do 

enfrentamento, mas a estratégia adotada, mesmo que 

inconscientemente, era sempre silenciosa. A contribuição desses 
povos está nos costumes, comidas típicas, modos de vestir, 

sotaques, práticas culturais únicas, sincretismo religioso, peças 

preciosas do grande mosaico em que se tornou o Brasil.  
Os “esquecidos da história” (...) adotaram, 

inconscientemente, a estratégia da memória, passando de geração 

em geração suas culturas, seu capital simbólico próprio, onde não 

precisam de registros impressos para se fazer entender. Não 
precisam da legitimidade da elite, bastam ser “lembrados pelos 

pares”. Isso já é suficiente para que se forje uma grande nação!  

Estudar a “História da cultura afro-brasileira e indígena” 

requer revisar aquilo que já se falou sobre negros e índios, 
buscando considerar a contribuição destes na formação da 

sociedade brasileira. Tudo que for estranho aos nossos olhos tem 

que ser investigado a fundo. No final, outra visão será construída.  

O importante é que essa nova visão não se constitua 
como verdade absoluta, mas que se constitua como ferramenta para 

seguirmos em frente, em busca de novas respostas e desarmados de 
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qualquer tipo de preconceito e estranhamento. Lembremos que o 

mosaico nunca se completa, o “quebra-cabeças” que não se 
soluciona justamente por compreender sua própria complexidade. 

Afinal de contas, não é assim que a ciência sempre agiu?  

Khemerson de Melo Macedo - Coordenador Geral de Projetos do 

NCPAM, finalista em Ciências Sociais pela UFAM. Disponível 

em: http://www.ncpam.com.br.   Acesso em:  24ago.2013. 

 

(3) (DOROVEST/2020)  
Considerando-se a intencionalidade com que o texto 1 foi 

concebido, é correto afirmar que o autor  

(A) Tem como objetivo principal propor uma reflexão acerca 

dos currículos escolares ao longo do tempo, sobretudo os 

das disciplinas História Geral e História do Brasil.  

(B) Não responde à pergunta proposta no título, uma vez que 

o objetivo é estimular o questionamento do leitor quanto 
ao estudo das culturas indígena e afro-brasileira na 

escola.  

(C) Ressalta a ingenuidade dos indígenas e dos afros, por se 

submeterem ao caminho pelos recônditos da História, em 
paralelo às transformações acontecidas no Brasil 

litorâneo. 

(D) Utiliza a estratégia de retomar aspectos históricos 

nacionais para mostrar que as culturas afro e indígena 
devem ser estudadas porque esses povos contribuíram 

com os europeus.  

(E) Destaca a complexidade que perpassa a identidade 

nacional e defende que o estudo da formação da 
sociedade brasileira requer uma postura de investigação, 

e não de preconceito.  

  

(4) (DOROVEST/2020)  
Pelas características globais que o texto 1 apresenta, verifica-se que 

ele  

(A) É um exemplar do gênero notícia, por isso foi escrito na 

3ª pessoa, há neutralidade do autor quanto à temática 
abordada e a linguagem empregada é clara e objetiva.  

(B) É facilmente reconhecido como reportagem, o que 

justifica o aprofundamento acerca do fato tratado. Nesse 

caso, prevalecem sequências tipológicas narrativas e 
expositivas.  

(C) Está voltado à indicação de procedimentos que devem ser 

seguidos no estudo das culturas indígena e afro-

brasileira. Sendo assim, enquadra-se no tipo textual 
injuntivo.  

(D) É predominantemente argumentativo, tendo em vista o 

perfil crítico adotado por Khemerson Macedo ao abordar 

o estudo das culturas afro-brasileira e indígena nas 
escolas. 

(E) Tem como predominantes sequências tipológicas 

descritivas, pois o autor busca caracterizar os diversos 

aspectos culturais dos negros e indígenas na história 
nacional.  

  

(5) (DOROVEST/2020)  
Com base no material linguístico do texto 1, avalie os comentários 

a seguir e indique a alternativa correta.  

(A) Para reforçar como os estudos acerca dos negros e dos 

índios vêm se dando no Brasil e estabelecer um 
contraponto com a visão que deve ser construída, o autor 

faz uso de advérbios que expressam ideia de tempo, a 

exemplo de ‘tradicionalmente’, ‘sempre’ e 

‘historicamente’.  
(B) A repetição do vocábulo ‘Brasil’, no segundo parágrafo, 

prejudica a qualidade do texto. A fim de evitar esse 

prejuízo, o autor poderia ter empregado a técnica da 

substituição, por meio de termos como ‘país’ e ‘nação’, 
sem, com isso, gerar alteração semântica.  

(C) No terceiro parágrafo, ao fazer uma citação indireta de 

Octávio Ianni, Khemersom Macedo obtém uma 

referência intertextual explícita para sustentar sua ideia. 
Dessa forma, contudo, comprometeu a coerência do 

texto, já que não há dados acerca do perfil de Ianni.  

(D) No quarto parágrafo, a expressão ‘peças preciosas’ foi 

empregada para substituir os seguintes referentes: 
‘povos’, ‘costumes’, ‘comidas típicas’, ‘modos de 

vestir’, ‘sotaques’, ‘práticas culturais únicas’ e 

‘sincretismo religioso’. Nesse caso, a relação semântica 

estabelecida é de sinonímia.  
(E) Em praticamente todos os parágrafos, o autor remete a 

‘índios’ e ‘afros’, seja por repetição literal dos 

vocábulos, seja por substituição. Essa estratégia garante 

a unidade temática do texto, apesar de gerar danos à 
progressão textual.  

  

(6) (DOROVEST/2020)  
O verbo “trabalhar”, destacado no texto, é: 

(A) VTD. 

(B) VTI. 

(C) VL. 

(D) VI. 
(E) VBT. 

Leia para responder à questão 15.  

 

 
 

(6) (DOROVEST/2020)  
O TEXTO 2 é uma charge que foi publicada no dia 24 de maio de 

2014, ano de Copa do Mundo no Brasil, e faz referência ao dia em 

que a taça da competição começou a ser exibida em Pernambuco. 

Ela foi levada a várias cidades do país e muitos torcedores foram 
vê-la de perto. Sabendo disso, conclui-se que, nessa charge, há uma  

(A) Crítica à relevância que se dá ao futebol no Brasil, o que 

é representado pela posição de reverência dos 

personagens com relação à taça da Copa.   
(B) Mensagem otimista sobre a conquista da Copa do Mundo 

de 2014, o que é representado pela devoção dos 

personagens à taça.   

(C) Mensagem pessimista sobre a conquista da Copa do 
Mundo de 2014, o que é representado ironicamente pelas 

súplicas ao Fuleco (mascote) e à Brazuca (bola).       

(D) Construção de sentido que se apoia na devoção dos 

personagens à taça para mostrar que os torcedores 
estavam inseguros com o desempenho da seleção 

brasileira.   

(E) Crítica bem-humorada sobre os contrastes sociais e 

problemas políticos que são esquecidos em períodos de 
Copa do Mundo no Brasil.  

  

Leia o texto para responder às questões 7 e 8. 

 

 
 



(7) (DOROVEST/2020)  
Existem diversos motivos pelos quais uma pessoa pode vivenciar o 
jejum, como por questões religiosas, medicinais ou, até mesmo, 

políticas. Durante a Quaresma (período de quarenta dias, 

contabilizado a partir da Quarta-feira de Cinzas), por exemplo, fiéis 

católicos praticam o jejum como forma de preparação para a 
Páscoa, na qual é celebrada a ressurreição de Cristo. Com o auxílio 

dessas informações, analise o TEXTO 3 e, acerca dele, assinale a 

alternativa CORRETA.  

(A) A charge retrata o fato de as crianças não saberem bem o 
início e o fim de períodos festivos.   

(B) Uma das personagens, certamente, não se refere ao jejum 

que antecede a Quaresma, mas à ausência de alimentos à 

qual é submetida cotidianamente.   
(C) No texto, ambas as personagens mostram-se 

desinteressadas por informações sobre “o período do 

jejum”.   

(D) O texto em questão tende a despertar o humor, já que se 
trata de uma charge.   

(E) Apesar de parecerem pertencer à mesma classe social, as 

personagens têm experiências diferentes com o ato de 

jejuar.  
 

(8) (DOROVEST/2020)  
Em relação aos aspectos gramaticais presentes no TEXTO 2, julgue 

as afirmativas e, em seguida, marque a alternativa CORRETA.  
 I. A vírgula presente em ambas as orações é utilizada para isolar o 

vocativo.   

II. O termo “jejum”, por ser invariável, não pode ser pluralizado 

em nenhuma situação, sob pena de que seja desrespeitada a norma 
gramatical.   

III. Em ambas as orações o sujeito aparece após o verbo.   

IV. As duas exclamações ao final da fala da segunda personagem 

denotam que seu discurso apresenta maior carga emocional se 
comparado ao da primeira.   

V. O advérbio “quando”, presente nas falas de ambas as 

personagens, expressa circunstância de modo.  

Estão CORRETAS, apenas, as proposições  
(A) II e V.   

(B) I, IV e V.   

(C) II, III e V.   

(D) I e IV.   
(E) I, III e IV.  

  

Leia para responder às questões 9 e 10. 

Cabra da peste  
Eu sou de uma terra que o povo padece  

Mas nunca esmorece, procura vencê,  
Da terra adorada, que a bela caboca  

De riso na boca zomba no sofrê. 

Não nego meu sangue, não nego meu nome,  

Olho para fome e pergunto: o que há?  
Eu sou brasilêro fio do Nordeste,  

Sou cabra da peste, sou do Ceará. Tem munta beleza minha boa 

terra, Derne o vale à serra, da serra ao sertão.  

Por ela eu me acabo, dou a própria vida,  

É terra querida do meu coração.  

 ASSARÉ, Patativa do. Cabra da peste. Disponível em: 

<http://patativa.gnumerica.org/sito/poesie/03.php>. Acesso em: 13 

maio 2018 (adaptado).  

 

(9) (DOROVEST/2020)  
No que diz respeito ao TEXTO, julgue as assertivas abaixo e, em 

seguida, assinale a alternativa CORRETA.  

I. Por retratar uma situação comum no cotidiano e ser escrito em 
prosa, é correto que o texto seja caracterizado como uma crônica.   

II. No fragmento “Olho para fome e pergunto: o que há?” (linha 6), 

os dois-pontos são utilizados para introduzir uma fala.   

III. No trecho “Por ela eu me acabo” (linha 11), o termo sublinhado 
retoma “a bela caboca” (linha 3).   

IV. Prevalece o uso da variedade culta da língua portuguesa no 

texto em análise.   

V. Em “Eu sou de uma terra que o povo padece/Mas nunca 

esmorece” (linhas 1 e 2), a conjunção sublinhada introduz uma 
oração que estabelece uma oposição em relação à anterior.  

Estão CORRETAS, apenas, as proposições  

(A) III e IV.   

(B) I e V.   
(C) I, II e III.   

(D) II e V.   

(E) II, III e IV. 

 

(10) (DOROVEST/2020)  
No trecho “Eu sou brasilêro [brasileiro] fio do Nordeste” (linha 7), 

o termo sublinhado foi formado pelo mesmo processo de derivação 

que  
(A) Censura.   

(B) Acariciar.   

(C) Fechadura.   

(D) Desobediência.   
(E) Indispensável.  

 

Leia para responder as questões 11/12 . 

 

DISSONÂNCIAS DO PROGRESSO 

O que é progresso? Para alguns teóricos, apenas uma 

palavra que não passa de um slogan, um clichê ou, no máximo, um 

mito; pode ser também uma crença, jamais um conceito. Para 
ganhar estatuto de “conceito” universal, o termo apoia-se em outras 

palavras em busca de legitimidade e, assim, passa de relativo a 

absoluto: progresso e democracia, progresso e liberdade, progresso 

e desenvolvimento. Pior: até mesmo ações de caráter belicista 
recorrem à ideia de guerra como movimento indispensável a um 

futuro de progresso radioso. 

Afinal, o que legitima o progresso hoje? A 

impressionante herança deixada pelas inúmeras formas do 
progresso da ciência e da técnica é incontestável: o mundo ganhou, 

mas também perdeu. Transformação radical das ideias de espaço e 

tempo, avanços na medicina e na biologia que nos preservam de 

muitos males – progresso com inegáveis e perenes benefícios para 
a humanidade –, mas, em contrapartida, um progresso que cria 

rigor, velocidade, precisão da relação do homem com o meio 

físico, desaparecimento do vago e do lento, hábitos dominados por 

métodos positivos governados pelas máquinas, modo científico de 
existência ao qual “os espíritos se acostumam rapidamente, ainda 

que insensivelmente”, enquanto as relações do homem com o 

homem permanecem, como observa o poeta e filósofo Paul Valéry, 

“dominadas por um empirismo detestável que evidencia até 
mesmo, em diversos pontos, uma sensível regressão”. 

Se a ciência do Iluminismo permitiu o alargamento da 

percepção do mundo e da vida ao destruir uma quantidade enorme 

de certezas, em contrapartida, as ideias de progresso, aliadas à 
racionalidade técnica, destroem uma das grandes invenções da 

humanidade – a dúvida – ao recriarem e reporem o mito da certeza. 

O mito do progresso é uma dessas novas certezas. Basta ouvir os 

discursos de políticos, financistas, tecnocratas e até mesmo de 
intelectuais ilustrados. No ensaio “O mito moderno do progresso”, 

Jacques Bouveresse leva-nos a pensar que a ideia de progresso 

resume dois dos mais terríveis problemas da atualidade, 
sintetizados por Georg Von Wright como o mito da autoridade e o 

império da fala: “um discurso”, escreve Bouveresse, “que se pode 

considerar como mais ou menos dispensado da argumentação, que 

se autolegitima e cujo protótipo é a fala que emana do 
fundamentalismo religioso ou da ditadura política”. 

Em seu pouco conhecido Cahier B, de 1910, Valéry alia a 

revolução tecnológica à dissolução das tradições comuns e da 

crença nos mesmos valores com o nascimento das grandes cidades 
no século XIX: “o civilizado das grandes cidades volta ao estado 

selvagem, isto é, isolado, porque o mecanismo social lhe permite 

esquecer a necessidade da comunidade e leva à perda do 

sentimento de laço entre os indivíduos, antes despertados 
incessantemente pela necessidade. Todo o aperfeiçoamento da 

mecânica social torna inúteis atos, maneiras de sentir, aptidões à 

vida comum”. Esse indivíduo isolado tende a perder as memórias 

coletivas e os imaginários sociais, abrindo espaço para o que Musil 



definiu como “egoísmo organizado”. As pulsões egoístas, segundo 

ele, resultam do progresso material e da desordem social. 
Podemos complementar essa ideia de pulsões egoístas 

com a análise de Engels sobre o homem das grandes cidades em “A 

situação da classe operária na Inglaterra”, em que se lê que, para 

realizar os progressos da civilização, os homens sacrificam o 
melhor de si: “As cem forças que dormem neles permanecem 

inativas e abafadas para que apenas algumas possam se 

desenvolver […]. E mesmo sabendo que esse isolamento do 

indivíduo e seu egoísmo são em todo lugar o princípio fundamental 
da sociedade atual, em nenhum lugar eles se manifestam com uma 

impudência, uma segurança tão total quanto aqui, precisamente na 

multidão da grande cidade. A desagregação da humanidade em 

mônadas na qual cada uma tem um princípio de vida e um fim 
particular, esta atomização do mundo é, aqui, levada ao extremo”. 

Assim, com as promessas da ciência e da técnica que 

jamais se realizam (sempre uma espera), o progresso entra em 

eterno processo, linear e infinito, mas também mecânico e circular, 
criando as próprias condições de perpetuação. É desse movimento 

infinito que ele se alimenta: diante de problemas criados pelo 

progresso, inventa-se uma nova forma de progresso que permite 

“superar” os problemas criados. 
NOVAES, Adauto. Dissonâncias do progresso. Disponível em:< 

https://diplomatique.org.br/dissonancias-do-progresso/>. Acesso 

em: 10 out. 2018 (adaptado). 

 

(11) (CSD/2019) – PORTUGUÊS 

O TEXTO é jornalístico e foi veiculado no Jornal Le Monde 

diplomatique Brasil. Assinale a alternativa que traz características 

correspondentes ao seu gênero e à tipologia textual predominante 
nele. 

(A) Por ser uma notícia de jornal, o TEXTO possui cunho 

informativo e é composto, principalmente, por 

sequências narrativas e descritivas. 

(B) Por se tratar de uma reportagem e desenvolver 

explicações baseadas em citações de filósofos, o TEXTO 

apresenta sequências tipológicas predominantemente 

explicativas, com trechos descritivos. 
(C) Por se tratar de um artigo de divulgação científica e fazer 

um levantamento bibliográfico a partir de diversos textos 

teóricos, o TEXTO é composto, em sua grande parte, por 

sequências explicativas e narrativas. 
(D) Na intenção de persuadir os leitores a refletirem sobre as 

vantagens e as desvantagens do progresso, percebe-se a 

predominância do tipo textual injuntivo no TEXTO, que 

constitui uma espécie de tutorial sobre o assunto. 
(E) O TEXTO constitui um artigo de opinião e possui, 

predominantemente, sequências tipológicas dissertativo-

argumentativas, pois o autor mostra seu ponto de vista e 

utiliza argumentos para fundamentá-lo. 
 

(12) (CSD/2019) – PORTUGUÊS 

No quarto parágrafo há alguns termos destacados. Perceba que eles 

fazem uma contextualização com o verbo que os antecede. Sobre a 
função destes termos podemos inferir que se trata de: 

(A) Complementos nominais. 

(B) Agentes da passiva. 
(C) Objetos diretos preposicionados. 

(D) Objetos indiretos 

(E) Objetos diretos. 

  

(13) (CSD/2019) – PORTUGUÊS  

Leia o fragmento do Hino Nacional Brasileiro: 

Ouviram do Ipiranga as margens plácidas 
De um povo heroico o brado retumbante 

E o sol da liberdade, em raios fúlgidos 

Brilhou no céu da pátria nesse instante 

Sobre esse fragmento é correto afirmar que o sujeito pode ser 

classificado corretamente como: 
(A) Desinencial. 

(B) Composto. 

(C) Oração sem sujeito 

(D) Simples. 

(E) Indeterminado. 

 

(14) (CSD/2019) – PORTUGUÊS  

Leia: 

Jesus comeu do pão e bebeu do vinho! 

Sobre os dois termos destacados na oração acima é correto afirmar 
que são, respectivamente: 

(A) Complemento nominal e objeto direto. 

(B) Ambos são objetos diretos. 

(C) Ambos são agentes da passiva. 
(D) Ambos são objetos diretos preposicionados 

(E) Agente da passiva e complemento nominal. 

 

Leia para responder a questão 5. 
 

A ROSA DE HIROXIMA 
Pensem nas crianças  

Mudas telepáticas  

Pensem nas meninas  

Cegas inexatas  
Pensem nas mulheres  

Rotas alteradas Pensem nas feridas 

Como rosas cálidas  

Mas oh não se esqueçam  
Da rosa da rosa  

Da rosa de Hiroxima  

A rosa hereditária  

A rosa radioativa  
Estúpida e inválida  

A rosa com cirrose  

A antirrosa atômica  

Sem cor sem perfume  
Sem rosa sem nada. 

MORAES, Vinícius. A rosa de Hiroxima. Disponível em:< 

http://www.viniciusdemoraes.com.br/pt-br/poesia/poesias-

avulsas/rosa-de-hiroxima>. Acesso em: 21 out. 2018. 

O verbo “pensar” em todos os momentos em que aparece 

introduzem: 
(A) Predicativo do sujeito. 

(B) Agente da passiva. 

(C) Objeto direto pleonástico 

(D) Objeto direto. 
(E) Complemento nominal 

 

(15) (CSD/2019) – PORTUGUÊS  

Leia: 

Os três quadrinhos têm em comum o vocábulo “medo”. Esse 

vocábulo introduz: 

(A) Predicativo do sujeito. 

(B) Predicativo do objeto 
(C) Complemento nominal. 

(D) Agente da passiva. 

(E) Objeto indireto. 

 
 

 

 

 
 

 

 

(16) (CSD/2019) – PORTUGUÊS  



Leia: 

 
Quantos vocativos há na charge acima? 

(A) 1. 

(B) 3. 

(C) 2; 

(D) 4 
(E) 5. 

 

(17) (CSD/2019) – PORTUGUÊS  

Leia: 

 
O termo “do namorado” na oração acima tem a função de: 

(A) Predicativo do sujeito. 

(B) Complemento nominal. 

(C) Objeto direto 
(D) Objeto indireto. 

(E) Sujeito. 

 

(18) (CSD/2019) – PORTUGUÊS 

Leia: 

 
Assinale, com base na parte verbal que estrutura a propaganda 

acima, a única alternativa que contém um adjunto adnominal. 

(A) Envelhecimento. 
(B) Precoce. 

(C) Vai. 

(D) Sentir. 

(E) Do trovão  
 

 

 

 
 

 

(19) (CSD/2019) – PORTUGUÊS  

Leia a manchete: 

HOMEM QUE CONFESSOU ASSASSINATO DE NAIARA 

SEGUE PRESO E ISOLADO DE OUTROS DETENTOS 

Boatos, fotos e vídeos circulam em redes sociais e aplicativos 
indicando que Juliano Vieira Pimentel de Souza está morto; polícia 

confirma que autor do assassinato está em presídio da Região 

Metropolitana. 

 

Nem sempre o verbo nocional tem essa função de ação algumas 

vezes ele perde o status tão tradicional e muda sua estrutura 
funcional para que o contexto da frase seja outro. Os termos 

destacados na manchete acima pode ser classificado corretamente, 

de acordo com a função sintática, em: 

(A) Predicativo do sujeito. 
(B) Predicativo do objeto. 

(C) Complemento nominal 

(D) Objeto direto preposicionado. 

(E) Objeto indireto 
 

(20) (CSD/2019) – PORTUGUÊS 

Em “Vocês precisam se interessar mais pela Literatura Brasileira” 

o sujeito desta oração pode ser visto como: 
(A) Simples. 

(B) Composto. 

(C) Oculto 

(D) Indeterminado. 
(E) Oração sem sujeito. 

 

 

 

 

 

 

 
 


