
 
 
 
 
 
 

 
CONTEÚDOS TRABALHADOS: Processo de formação lexical; Funções da linguagem; interpretação textual. 

 

 

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.  

 

(11) (CSD/2019) – PORTUGUÊS  

Lea: 

 
O termo “engavetamento” presente na charge acima tem sua 

formação pelo processo de: 

(A) Derivação regressiva. 

(B) Derivação parassintética. 
(C) Derivação impropria. 

(D) Derivação Pré e Sufixal. 

 

(12) (CSD/2019) – PORTUGUÊS  

O mesmo processo de formação da palavra "feminismo” é 

observado em: 

(A) Envelhecer 

(B) Envergonhados 
(C) Desapontado 

(D) Cruelmente 

 

(13) (CSD/2019) – PORTUGUÊS  

Considerando o processo de formação de palavras, relacione a 

coluna da direita com a da esquerda: 

 
A sequência correta é 

(A) 2, 4, 3, 1, 5 

(B) 4, 1, 5, 3, 2 

(C) 2, 4, 3, 5, 1 

(D) 4, 1, 5, 2, 3 
 

(14) (CSD/2019) – PORTUGUÊS  

As palavras couve-flor, planalto e aguardente são formadas por: 

(A) Derivação 
(B) Onomatopeia 

(C) Hibridismo 

(D) Composição 

 

(15) (CSD/2019) – PORTUGUÊS 

Analise as afirmações a seguir e assinale a alternativa correta. 



(I) A derivação imprópria ocorre quando uma palavra, pertencente 

a uma determinada classe, é utilizada como se fosse de outra classe 

gramatical. 

(II) O coelho verde saiu correndo. - apresenta uma derivação 
imprópria. 

(III) O amanhecer de ontem foi magnífico. - apresenta uma 

derivação imprópria. 

(A) Apenas I é correta. 

(B) Apenas II é correta. 

(C) Apenas I e II estão corretas. 
(D) Apenas I e III estão corretas. 

 

(16) (CSD/2019) – PORTUGUÊS  

O emprego do acento grave em “Às vezes, aparecem nos rostos 
sorrisos de confiança”, justifica-se pela mesma razão do que ocorre 

no seguinte exemplo: 

(A) Entregou o documento às meninas. 

(B) Manteve-se sempre fiel às suas convicções. 
(C) Saiu, às pressas, mas não reclamou. 

(D) Às experiências, dedicou sua vida. 

 

 

(17) (CSD/2019) – PORTUGUÊS 

Em “E quando estendeu a mão àquela que tanto amara”, há uma 

ocorrência de crase sobre a qual faz-se o seguinte comentário 

corretamente: 
(A) Trata-se de um caso facultativo em função do pronome 

demonstrativo. 

(B) Não deveria ocorrer em função da falta da preposição “a” 

explícita. 
(C) O acento grave deveria ser deslocado para o “a” que 

precede o termo “mão”. 

(D) Ocorre devido à regência do verbo estender e sua relação 

com o termo regido. 
 

(18) (CSD/2019) – PORTUGUÊS  

Assinale a alternativa em que o sinal indicativo da crase está 

corretamente empregado. 
(A) Eu gosto de estudar à noite. 

(B) Agradeci à todos o apoio. 

(C) O curso é de 2 à 7 de maio. 

(D) Ele teve acesso à informações privilegiadas. 
 

Leia o texto abaixo para responder às questões 9 e 10. 

 

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). 

 

(19) (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.  
 

(20) (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 o texto abaixo: 

MERCADO DE PULGAS 

Muita cidade tem o seu “mercado de pulgas” – ou das 
pulgas –, uma área afastada do centro, onde não são vendidas 

pulgas – era só o que faltava... –, e sim objetos expostos no estado 

em que se encontram, uma tralha de coisas caducas. Nada de 

embalagens vistosas e sofisticadas instalações. Tudo despojado, à 
avaliação de possíveis interessados. Seu precursor foi o Marché 

aux puces de Saint-Ouen, nos subúrbios de Paris. 

Mas o que as pulgas têm a ver com isso? É que boa parte 

das peças à venda é de vestuário, e frequentemente infestadas de 
pulgas. Esses prolíficos bichinhos sifonápteros – uma fêmea pode 

gerar 20 pulgas! – adoram acomodar-se em macios bolsos de 

ternos, bainhas de calça e outros sítios igualmente aconchegantes. 

Um dos maiores mercados de pulgas do mundo é o El Rastro, de 
Madri, para onde acorrem sôfregas multidões todo domingo. O 

mesmo acontece na feira de San Telmo, em Buenos Aires, nos 

famosos Flea Markets de Londres e Nova York, e onde mais exista 

boa pechincha que desperte curiosidade e velhos anseios... 
(Márcio Cotrim. Revista Língua Portuguesa, nº 24. Outubro de 2007. Adaptado em 

09/01/2020). 

Agora responda às questões 1/2. 

 

(21) (CSD) 

De acordo com as informações textuais, é correto afirmar que o 

texto 

(A) Informa sobre os frequentadores desse tipo de mercado. 

(B) Explica o significado da expressão “mercado de pulgas”. 
(C) Revela os produtos comercializados no mercado de 

pulgas. 

(D) Descreve as características peculiares do mercado de 

pulgas. 
(E) Desaprova os vendedores que trabalham no mercado de 

pulgas. 

 

(22) (CSD) 

Observa-se que o autor do texto manifesta uma apreciação negativa 

sobre o mercado de pulgas no seguinte trecho: 



(A) “Mas o que as pulgas têm a ver com isso?” (2º 

parágrafo). 
(B)  “Tudo despojado, à avaliação de possíveis 

interessados.” (1º parágrafo) 

(C) “Um dos maiores mercados de pulgas do mundo é o El 

Rastro, de Madri,...” (3º parágrafo). 
(D) “... onde mais exista boa pechincha que desperte 

curiosidade e velhos anseios...” (3º parágrafo). 

(E) “... objetos expostos no estado em que se encontram, 

uma tralha de coisas caducas.” (1º parágrafo). 
 

(23) (CSD) 

Quando há uma interrupção na comunicação, quando essa sofre 

uma interferência, quando ocorre algo que atrapalha a mesma, 
chamamos de: 

(A) Mensagem. 

(B) Ruído. 

(C) Código. 
(D) Canal. 

(E) Decodificador. 

 

Leia a tirinha abaixo para responder as questões 4 e 5. 

 
(24) (CSD) 

Sobre a tirinha acima, julgue cada assertiva abaixo como (V) 

Verdadeira ou (F) Falsa. 

(__) Os termos destacados no primeiro balão é um exemplo de 
figura de linguagem denominada “Onomatopeia”. 

(__) O humor da tirinha encontra-se no terceiro balão que 
demonstra o receio dos novos vizinhos de que Hagar roube seus 

bens. 

(__) Pode-se inferir que o termo “terrível” foi o que causou receios 

nos novos vizinhos. 

A sequência correta é: 

(A) VVV. 
(B) VFF. 

(C) FVV. 

(D) FFV. 

(E) FFF. 
 

(25) (CSD) 

Pode-se afirmar, diante do texto que a função da linguagem 

predominante é: 
(A) Apelativa. 

(B) Fática. 

(C) Referencial. 

(D) Emotiva. 
(E) Poética. 

 

(26) (CSD) 

“Na passada terça-feira, dia 22 de setembro de 2015, o real teve a 
maior desvalorização da sua história. Nesse dia foi preciso 

desembolsar R$ 4,0538 para comprar um dólar. Recorde-se que o 

Real foi lançado há mais de 20 anos, mais precisamente em julho 

de 1994”. 
Pode-se afirmar que o texto acima apresenta a função: 

(A) Metalinguística. 

(B) Poética. 
(C) Emotiva. 

(D) Fática. 

(E) Referencial. 

 

(27) (CSD) 

Leia: 

 
Sobre a imagem acima, é correto afirmar que a função da 

linguagem presente é: 

(A) Fática. 

(B) Conativa. 
(C) Referencial. 

(D) Emotiva. 

(E) Poética. 

 

(28) (CSD) 

Leia cada texto abaixo: 

(1) 

— Consultório do Dr. João, bom dia! 
— Bom dia! Precisava marcar uma consulta para o próximo  

mês, se possível. 
— Hum, o Doutor tem vagas apenas para a segunda semana. Entre 

os dias 7 e 11, qual a sua preferência? 

— Dia 8 está ótimo. 

 

(2) 

 
(3) 

Meus amores, tenho tantas saudades de vocês … Mas não se 

preocupem, em breve a mamãe chega e vamos aproveitar o tempo 
perdido bem juntinhos. Sim, consegui adiantar a viagem em uma 

semana!!! Isso quer dizer que tenho muito trabalho hoje e 

amanhã.... Quando chegar, quero encontrar essa casa em ordem, 

combinado?!? 

 

(4) 

 
 

Agora, coloque (V) quando a afirmativa for verdadeira e (F) 

quando for falsa. 

(__) Em 1 a função da linguagem que se encontra presente e a 
fática. 

(__) Em 3 temos a função da linguagem emotiva. 
(__) O texto 4 apresenta a função linguagem poética. 

(__) O texto 2 é exemplo de função da linguagem denominada 

metalinguística. 

(__) O testos 1 e 4 têm a mesma função da linguagem. 

A sequência correta é: 

(A) VVFVF. 
(B) VFFVV. 

(C) FVVFF. 



(D) VVVVV. 

(E) FFFFF. 
 

Observe a imagem: 

(29) (CSD/LP/S1/B1 - 2020) 

Observando a imagem acima, pode-se afirmar que a função da 
linguagem presente nela é: 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
(A) Função referencial. 

(B) Função metalinguística. 

(C) Função emotiva. 

(D) Função conativa. 
(E) Função fática. 

 

(30) (CSD) 

(Enem-2014) 

O telefone tocou. 

— Alô? Quem fala? 
— Como? Com quem deseja falar? 

— Quero falar com o sr. Samuel Cardoso. 

— É ele mesmo. Quem fala, por obséquio? 

— Não se lembra mais da minha voz, seu Samuel? 
Faça um esforço. 

— Lamento muito, minha senhora, mas não me lembro. Pode 

dizer-me de quem se trata? 

(ANDRADE, C. D. Contos de aprendiz. Rio de Janeiro: José 

Olympio, 1958.) 

Pela insistência em manter o contato entre o emissor e o receptor, 
predomina no texto a função 

(A) Metalinguística. 

(B) Conativa. 

(C) Referencial. 
(D) Emotiva. 

(E) Fática. 

 

 


