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LÍNGUA PORTUGUESA

Questões de 01 a 25

Instrução: as questões de 01 a 08 estão relacionadas ao 
texto a seguir.

A verdade da repressão

Balzac, que percebeu tanta coisa, percebeu também 
qual era o papel que a polícia estava começando a 
desempenhar no mundo contemporâneo. Fouché 
a tinha transformado em um instrumento preciso e 
onipotente, necessário para manter a ditadura de 
Napoleão. [...]

O romancista tinha mais ou menos dezesseis anos 
quando Napoleão caiu, e assim ______ ver como a 
polícia organizada por Fouché adquirira por acréscimo 
(em uma espécie de desenvolvimento natural das 
funções) o seu grande papel no mundo burguês e 
constitucional que então se abria: disfarçar o arbítrio 
da vontade dos dirigentes por meio da simulação de 
legalidade.

A polícia de um soberano absoluto é ostensiva e 
brutal, porque o soberano absoluto não se preocupa 
em justificar demais os seus atos. Mas a de um Estado 
constitucional tem de ser mais hermética e requintada. 
Por isso, vai-se misturando organicamente com o 
resto da sociedade, pondo em prática um modelo 
que se poderia chamar de “veneziano” — ou seja, o 
que estabelece uma rede sutil de espionagem e de 
delação irresponsável (cobertas pelo anonimato) 
como alicerce do Estado. 

[...] Este funcionamento duplo permite satisfazer 
também a um requisito intransigente da burguesia, 
dominante desde os tempos de Balzac, e dispensado só 
nos casos de salvação da classe: a tarefa policial deve 
ser executada implacavelmente, mas sem ferir demais 
a sensibilidade dos bem-postos na vida. Para isso, é 
preciso esconder tanto quanto possível os aspectos 
mais desagradáveis da investigação e da repressão.

Para obter esse resultado, a sociedade ______ 
milhares de indivíduos de alma convenientemente 
deformada. Assim como os “comprachicos” d’O homem 
que ri, de Victor Hugo, estropiavam fisicamente as 
crianças a fim de obterem aleijões para divertimento 
dos outros, a sociedade puxa para fora daqueles 
indivíduos a brutalidade, a privação, a frustração, a 
torpeza, a tara — e os remete à função repressora.

[...]
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Mas foi Kafka, n’O Processo, quem viu o aspecto, 
por assim dizer, essencial e ao mesmo tempo 
profundamente social. Viu a polícia como algo 
inseparável da justiça, e esta assumindo cada vez mais 
um aspecto de polícia. Viu de que maneira a função 
de reprimir (mostrada por Balzac como função normal 
da sociedade) adquire um sentido transcendente, ao 
ponto de acabar se tornando a sua própria finalidade. 
Quando isso ocorre, ela desvenda aspectos básicos do 
homem, repressor e reprimido.

Para entrar em funcionamento, a polícia-justiça de 
Kafka não tem necessidade de motivos, mas apenas 
de estímulos. E uma vez em funcionamento não pode 
mais parar, porque a sua finalidade é ela própria. Para 
isso, não titubeia em tirar qualquer homem do seu 
trilho até liquidá-lo de todo, física ou moralmente. 
Não ______ em pô-lo (seja ______ meio for) à 
margem da ação, ou da suspeita de ação, ou da vaga 
possibilidade de ação que o Estado quer reprimir, sem 
se importar se o indivíduo visado está envolvido nela. 
Em face da importância ganha pelo processo punitivo 
(que acaba tendo o alvo espúrio de funcionar, pura e 
simplesmente, mesmo sem motivo), a materialidade 
da culpa perde sentido.

Antonio Candido, 1972. (adaptado)

01. Assinale a alternativa que preenche corretamente as 
lacunas das linhas 8, 33, e 58, nessa ordem.

a) pôde – sucita – hesita – por que
b) pode – suscita – exita – por que
c) pôde – suscita – hexita – porque
d) pôde – suscita – hesita – por que
e) pode – sucita – hesita – porque

02. Assinale a afirmação que está de acordo com a 
argumentação defendida pelo autor no texto.

a) O autor defende que Napoleão havia transformado 
a polícia em uma ferramenta de exatidão, a fim de 
manter a ditadura.

b) O autor defende que é necessário disfarçar o arbítrio 
dos dirigentes por meio da simulação de legalidade 
das ações policiais.

c) O autor defende que a polícia de um Estado 
constitucional tem de ser mais intrincada e 
aprimorada que a de um soberano absoluto.

d) O autor defende que a tarefa policial deve ser 
executada moderadamente, sem ferir os princípios 
da equanimidade.

e) O autor defende que Kafka foi o único literato a 
estabelecer a distinção entre polícia e Justiça.
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03. Considere as seguintes afirmações sobre a síntese dos 
parágrafos 5, 6 e 7 do texto.

I. Parágrafo 5: exemplificação – por comparação – 
de como a sociedade traz à luz sujeitos de caráter 
desfigurado, a fim de esconder tanto quanto possível 
os aspectos mais desagradáveis da investigação e da 
repressão.

II. Parágrafo 6: visão de Kafka acerca da polícia como 
inseparável da Justiça – e o papel assumido por esta – 
na obra O Processo.

III. Parágrafo 7: condição para que a polícia-justiça de 
Kafka entre em funcionamento.

Quais estão corretas?

a) Apenas I.
b) Apenas II.
c) Apenas III.
d) Apenas I e II.
e) I, II e III.

04. Considere as seguintes propostas de substituição de 
nexos do texto e assinale com 1 aquelas que mantêm o 
sentido do texto e com 2 aquelas que o alteram.

( ) assim (l. 8) – desse modo. 
( ) então (l. 12) – logo.
( ) Mas (l. 17) – Sobretudo
( ) como (l. 24) – conforme.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é

a) 1 – 1 – 2 – 2.
b) 1 – 2 – 2 – 2.
c) 1 – 1 – 1 – 2.
d) 2 – 2 – 1 – 1.
e) 2 – 2 – 2 – 1.

05. Considere as seguintes afirmações sobre o uso de 
pronomes no texto.

I. O pronome a (l. 4) faz referência à expressão a polícia 
(l. 2).

II. O pronome esta (l. 45) faz referência à expressão a 
polícia (l. 46).

III. A forma pronominal -lo (l. 57) faz referência à 
expressão trilho (l. 57).

Quais das afirmações anteriores estão corretas?

a) Apenas I.
b) Apenas II.
c) Apenas III.
d) Apenas I e II.
e) I, II e III.

06. Assinale a alternativa que apresenta apenas palavras 
que contêm dígrafos consonantais.

a) Tanta (l. 1) – qual (l. 2) – necessário (l. 5).
b) Dezesseis (l. 7) – adquirira (l. 9) – acréscimo (l. 9).
c) Burguês (l. 11) – arbítrio (l. 12) – absoluto (l. 16).
d) Porque (l. 16) – hermética (l. 18) – isso (l. 19).
e) Chamar (l. 21) – também (l. 26) – quanto (l. 31).

07. Considere o trecho extraído do texto. 

“Mas a de um Estado constitucional tem de ser mais 
hermética e requintada. Por isso, vai-se misturando 
organicamente com o resto da sociedade, pondo 
em prática um modelo que se poderia chamar de 
“veneziano”. (l. 17-21)

Se o pronome a fosse substituído por as, quantas outras 
palavras no trecho teriam de ser modificadas para fins 
de correção gramatical?

a) Duas.
b) Três.
c) Quatro.
d) Cinco.
e) Seis.

08. Considere as seguintes afirmações sobre o significado de 
palavras nos contextos de ocorrência.

I. A palavra onipotente (l. 5) poderia ser substituída 
pela expressão “de poderes ilimitados”, sem prejuízo 
na compreensão do sentido do parágrafo.

II. A palavra Estado (l. 24) diz respeito a cada uma das 
divisões territoriais em uma república federativa.

III. A palavra implacavelmente (l. 29) diz respeito ao 
modo de execução impiedoso da tarefa policial 
referida no parágrafo.

Quais estão corretas?

a) Apenas I.
b) Apenas II.
c) Apenas III.
d) Apenas I e II.
e) Apenas I e III.
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Vocês dirão que não, que é para a câmera que ele 
olha; aparentemente é isso, aparentemente ele está 
olhando para a câmera, como lhe disseram para fazer; 
mas na realidade é a mim que ele olha, sabe que em 
algum lugar, diante de uma tevê, estou a fitar seu rosto 
atormentado, as lágrimas me correndo pelo rosto; e 
no meu olhar ele procura a resposta à pergunta da 
apresentadora: você gosta de rock? Você gosta de 
mim? Você me perdoa? – mas aí comete um erro, um 
engano mortal: insensivelmente, automaticamente, 
seus dedos começam a dedilhar as cordas da guitarra, 
é o vício do velho roqueiro, do qual ele não pode se 
livrar nunca, nunca. Seu rosto se ilumina – refletores 
que se acendem? – e ele vai dizer que sim, que 
seu filho ama o rock tanto quanto ele, mas nesse 
momento zap – aciono o controle remoto e ele some. 
Em seu lugar, uma bela e sorridente jovem que está – à 
exceção do pequeno relógio que usa no pulso – nua, 
completamente nua.

SCLIAR, Moacyr. Zap. In: MORICONI, Italo (Org.). Os cem melhores contos 
brasileiros do século. Rio de Janeiro: Objetiva, 2000. p. 555.

09. Assinale a alternativa que preenche correta e 
respectivamente as lacunas das linhas 28, 29, 39 e 49.

a) à – à – há – à
b) a – a – há – à
c) à – a – a – a
d) à – a – há – à
e) a – à – a – a

10. Considere as seguintes afirmações sobre o conteúdo do 
texto.

a) Infere-se que o narrador desiste de assistir à 
entrevista dada por seu pai à TV porque percebe, no 
movimento dos dedos do progenitor, um velho hábito 
que continuará a se interpor na relação pai-filho.

b) É possível afirmar que o narrador do conto – 
considerando-se sua pouca idade e o fato de “zapear” 
com constância – não tem preferências televisivas e 
assiste, igualmente, a qualquer programa.

c) É possível afirmar que o narrador do conto – 
considerando-se sua pouca idade – tem preferências 
televisivas fantasiosas, conforme afirma sua mãe nas 
linhas 11-13.

d) Depreende-se que o narrador do conto, após todas 
as tentativas de encontrar um programa que lhe 
agradasse, optou por um entretenimento que 
continha cenas de sexo e de nudez.

e) O narrador desiste de assistir ao programa no 
qual seu pai era entrevistado devido à “chatice” da 
entrevistadora, como se lê na linha 42.
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Instrução: as questões de 09 a 16 estão relacionadas ao 
texto a seguir.

Zap

Não faz muito que temos esta nova TV com 
controle remoto, mas devo dizer que se trata agora 
de um instrumento sem o qual eu não saberia viver. 
Passo os dias sentado na velha poltrona, mudando 
de um canal para outro – uma tarefa que antes exigia 
certa movimentação, mas que agora ficou muito fácil. 
Estou em um canal, não gosto – zap, mudo para outro. 
Não gosto de novo – zap, mudo de novo. Eu gostaria 
de ganhar em dólar em um mês o número de vezes 
que você troca de canal em uma hora, diz minha 
mãe. Trata-se de uma pretensão fantasiosa, mas pelo 
menos indica disposição para o humor, admirável 
nessa mulher.

Sofre, minha mãe. Sempre sofreu: infância carente, 
pai cruel etc. Mas o seu sofrimento aumentou muito 
quando meu pai a deixou. Já faz tempo; foi logo depois 
que nasci, e estou agora com treze anos. Uma idade 
em que se vê muita televisão, e em que se muda de 
canal constantemente, ainda que minha mãe ache isso 
um absurdo. Da tela, uma moça sorridente pergunta 
se o caro telespectador já conhece certo novo sabão 
em pó. Não conheço nem quero conhecer, de modo 
que – zap – mudo de canal.

“Não me abandone, Mariana, não me abandone!” 
Abandono, sim. Não tenho o menor remorso, em se 
tratando de novelas: zap, e agora é um desenho, que 
eu já vi duzentas vezes, e – zap – um homem falando. 
Um homem, abraçado ______ guitarra elétrica, fala 
______ uma entrevistadora. É um roqueiro. Aliás, é o 
que está dizendo, que é um roqueiro, que sempre foi 
e sempre será um roqueiro. Tal veemência se justifica, 
porque ele não parece um roqueiro. É meio velho, tem 
cabelos grisalhos, rugas, falta-lhe um dente. É o meu 
pai.

É sobre mim que fala. Você tem um filho, não tem? 
Pergunta a apresentadora, e ele, meio constrangido 
– situação pouco admissível para um roqueiro de 
verdade —, diz que sim, que tem um filho, só que 
não o vê ______ muito tempo. Hesita um pouco e 
acrescenta: você sabe, eu tinha de fazer uma opção, 
era a família ou o rock. A entrevistadora, porém, insiste 
(é chata, ela): mas o seu filho gosta de rock? Que você 
saiba, seu filho gosta de rock?

Ele se mexe na cadeira; o microfone, preso à 
desbotada camisa, roça-lhe o peito, produzindo um 
desagradável e bem audível rascar. Sua angústia é 
compreensível; aí está, em um programa local e de 
baixíssima audiência – e ainda tem de passar pelo 
vexame de uma pergunta que o embaraça e ______ 
qual não sabe responder. E então ele me olha. 
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11. Caso o trecho “Eu gostaria de ganhar em dólar em um 
mês o número de vezes que você troca de canal em 
uma hora, diz minha mãe.” (l. 8-11) fosse transformado 
em discurso indireto, qual das propostas de reescrita 
que seguem atenderia ao que preconiza a norma culta 
formal?

a) Gostaria – gostava.
b) Você – eu.
c) Troca – trocava.
d) Diz – dissera.
e) Minha – tua.

12. Considere as propostas de reescrita do trecho “Passo 
os dias sentado na velha poltrona, mudando de um 
canal para outro — uma tarefa que antes exigia certa 
movimentação, mas que agora ficou muito fácil.” (l. 4-6).

I. Sentados na velha poltrona, passam-se os dias, 
mudando de um canal para outro – uma tarefa que 
antes exigia de mim certa movimentação, mas que 
agora ficou muito fácil.

II. O narrador afirma que seus dias transcorrem de 
forma semelhante: ele senta-se na velha poltrona, 
mudando de um canal para outro. Esta tarefa exigia 
certa movimentação anteriormente, mas tornou-se 
mais fácil.

III. Passo os dias sentado na poltrona velha, 
transformando um canal em outro – tarefa que antes 
exigia movimentação certa, que ficou muito fácil.

Quais assertivas mantêm o significado básico – apesar 
de eventual mudança do foco narrativo – e a correção 
originais?

a) Apenas I.
b) Apenas II.
c) Apenas III.
d) Apenas I e II.
e) I, II e III.

13. Assinale a alternativa em que a forma verbal destacada 
do texto não se refere ao pai do narrador.

a) Hesita (l. 39).
b) mexe (l. 44).
c) roça (l. 45).
d) sabe (l. 54).
e) comete (l. 59).

14. Assinale a proposta de mudança no emprego da vírgula 
que mantém o sentido e a correção gramatical dos 
períodos.

a) “Não me abandone, Mariana, não me abandone!” 
(l. 24) – Não me abandone, Mariana não me 
abandone!

b) “É meio velho, tem cabelos grisalhos, rugas, falta-lhe 
um dente.” (l. 32-33) – É meio velho tem cabelos 
grisalhos, rugas, falta-lhe um dente.

c) “A entrevistadora, porém, insiste” (l. 41) – A 
entrevistadora insiste porém.

d) “mas na realidade é a mim que ele olha” (l. 54) – mas, 
na realidade, é a mim que ele  olha.

e) “é o vício do velho roqueiro, do qual ele não pode se 
livrar nunca” (l. 62-63) – é o vício do velho roqueiro do 
qual ele não pode se livrar nunca. 

15. Assinale a alternativa em que a substituição proposta 
mantém o sentido da passagem do texto, considerando 
o contexto em que a expressão é empregada.

a) “uma pretensão fantasiosa” (l. 11) por “presunção 
ardilosa”.

b) “bem audível rascar” (l. 46) por “bem distinto rasgo”.
c) “uma pergunta que o embaraça” (l. 49) por “um 

quesito o bloqueia”.
d) “um engano mortal” (l. 59-60) por “uma trapaça 

transitória”.
e) “Seu rosto se ilumina” (l. 63) por “Seu semblante se 

abrilhanta”.

16. Assinale a alternativa em que a substituição proposta 
não acarretaria alteração na estrutura do trecho.

a) “saberia viver” (l. 3) por “poderia abrir mão”.
b) “Trata-se” (l. 11) por “Relaciona-se”.
c) “deixou” (l. 16) por “abandonou”.
d) “vê” (l. 18) por “assiste”.
e) “gosta” (l. 43) por “aprecia”.
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Instrução: as questões de 17 a 25 estão relacionadas ao 
texto a seguir.

Mulheres que influenciaram a luta pelos direitos 
femininos no Brasil

A busca das mulheres pela equiparação dos seus 
direitos perante a sociedade ______ sido assunto 
recorrente. Ao longo da história, várias mulheres, seja 
por suas ideias ______ por suas atitudes, se opuseram 
ao muro imposto à mulher, quebrando paradigmas e 
influenciando a mudança do pensamento das pessoas 
de seu tempo e também das que viriam depois. No 
Brasil não foi diferente. Escritoras, professoras, 
políticas ou simples trabalhadoras foram capazes de 
inspirar importantes transformações que impactariam 
na vida das mulheres de hoje.

Patrícia Rehder Galvão (Pagu) nasceu em 9 de 
junho de 1910, em São João da Boa Vista, no interior 
de São Paulo. Foi escritora, poeta, diretora de teatro, 
tradutora, desenhista e jornalista, tendo se tornado 
a musa do movimento modernista, pela proximidade 
com o casal Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral, 
que a apresentou ao movimento antropofágico e 
praticamente ______ “adotou” quando ela ainda tinha 
19 anos.

Em 1930, em um escândalo para a sociedade da 
época, Oswald se separou de Tarsila e se casou com 
Pagu, que estava grávida de seu primeiro filho. Os dois 
passam a militar no Partido Comunista e, em 1931, ao 
participar da organização de uma greve de estivadores 
em Santos, ela foi presa pela polícia de Getúlio Vargas, 
tornando-se a primeira mulher presa no Brasil por 
motivações políticas. Em 1935, após participar do 
Levante Comunista, Pagu foi detida, torturada e 
condenada a dois anos de prisão. Em 1938, voltou a 
ser presa e foi condenada a mais dois anos. Ao longo 
da sua vida ela seria presa, ao todo, 23 vezes por causa 
do caráter transgressor de sua militância.

A defesa da mulher pobre e a crítica ao papel 
conservador feminino na sociedade permearam a vida 
e as obras da idealista Pagu. Ela morreu na cidade de 
Santos, no litoral de São Paulo, em 12 de dezembro 
de 1962.

Disponível em: <http://www.ebc.com.br>. (adaptado)

17. Assinale a alternativa que preenche correta (de acordo 
com a língua padrão) e respectivamente as lacunas das 
linhas 2, 4 e 19.

a) tem – ou – a
b) têm – seja – a
c) tem – seja – lhe
d) tem – seja – a
e) têm – ou – lhe
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18. Assinale a afirmação que está de acordo com o sentido 
global do texto.

a) No Brasil, a busca das mulheres pela equiparação dos 
seus direitos perante a sociedade teve início nos anos 
10 do século XX.

b) As trabalhadoras inspiraram medianamente 
importantes transformações que impactaram na 
vida das mulheres de hoje, tendo em vista a sua 
simplicidade.

c) Por ter-se tornado musa do movimento modernista, 
Pagu não escreveu obra alguma que seguisse os 
ditames de tal escola literária.

d) O casal Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral 
acolheu Pagu legalmente como filha, visto que não 
conseguiram procriar. 

e) O caráter transgressor da militância política de Pagu 
levou-a a protagonizar episódio inédito no Brasil de 
então.

19. O deslocamento de segmentos de um texto pode ou 
não afetar as relações de sentido estabelecidas. Assinale 
a alternativa em que o deslocamento de segmentos 
– considerando ajuste de maiúsculas, minúsculas 
e pontuação – mantém as relações de sentido do 
parágrafo do texto.

a) “Escritoras, professoras, políticas ou simples 
trabalhadoras foram capazes de inspirar importantes 
transformações” (l. 8-10) – “Escritoras, professoras, 
políticas ou trabalhadoras simples foram capazes de 
inspirar importantes transformações.”

b) “quando ela ainda tinha 19 anos.” (l. 19-20) – “quando 
ela tinha 19 anos ainda.”

c) “Ao longo da sua vida ela seria presa, ao todo, 23 vezes 
por causa do caráter transgressor de sua militância.” 
(l. 31-33) – “Ao longo da sua vida ela seria presa 23 
vezes por causa do caráter ao todo transgressor de 
sua militância.”

d) “A defesa da mulher pobre” (l. 34) – “A defesa da 
pobre mulher.”

e) “A defesa da mulher pobre e a crítica ao papel 
conservador feminino na sociedade permearam a 
vida e as obras da idealista Pagu.” (l. 34-36) – “A defesa 
da mulher pobre e a crítica ao papel conservador 
feminino na sociedade permearam a vida idealista e 
as obras da Pagu.”
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20. Considere as seguintes propostas de substituição 
de palavras do texto. Quais propostas indicam que 
a segunda palavra constitui sinônimo adequado da 
primeira, considerando o contexto em que ocorre?

a) equiparação (l. 1) – igualamento.
b) perante (l. 2) – sob.
c) recorrente (l. 3) – inusitado.
d) paradigmas (l. 5) – falácias.
e) militar (l. 24) – preponderar.

21. Considere as seguintes afirmações sobre o texto.

I. O uso da forma verbal “adotou” (l. 19) entre aspas 
deve-se ao caráter científico do texto.

II. A ausência de juízos de valor ao longo do texto 
permite classificá-lo – quanto à tipologia – como 
predominantemente instrucional.

III. A ausência de assinatura do texto permite classificá-lo 
– quanto ao gênero – como uma notícia.

Quais estão corretas?

a) Apenas I.
b) Apenas II.
c) Apenas III.
d) Todas.
e) Nenhuma.

22. Assinale a alternativa que apresenta uma palavra cuja 
flexão de número acarrete uma diferença de timbre 
vocálico, característica do plural metafônico.

a) imposto (l. 5).
b) greve (l. 25).
c) presa (l. 31).
d) caráter (l. 33).
e) pobre (l. 34).

23. Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as seguintes 
afirmações.

( ) O uso da forma verbal “impactariam” (l. 10), 
conjugada no futuro do pretérito do indicativo, 
funciona como um recurso com o qual o autor sinaliza 
um acontecimento futuro em relação a outro já 
ocorrido.

( ) O trecho “Oswald se separou de Tarsila e se casou 
com Pagu, que estava grávida de seu primeiro filho.” 
(l. 22-23) constitui uma construção ambígua.

( ) O trecho “ela foi presa pela polícia de Getúlio 
Vargas” (l. 26), na voz ativa, segundo a norma culta 
formal, assim ficaria: “A polícia de Getúlio Vargas 
prendeu ela.”

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é

a) V – F – F.
b) V – V – F.
c) V – V – V.
d) F – F – V.
e) F – V – V.
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24. Considere as propostas de reescrita do trecho que 
segue:

“Os dois passam a militar no Partido Comunista e, 
em 1931, ao participar da organização de uma greve 
de estivadores em Santos, ela foi presa pela polícia de 
Getúlio Vargas, tornando-se a primeira mulher presa 
no Brasil por motivações políticas.” (l. 23-28)
I. Os dois passam a militar no Partido Comunista e, 

em 1931, quando participou da organização de uma 
greve de estivadores em Santos, ela foi presa pela 
polícia de Getúlio Vargas, tornando-se a primeira 
mulher presa no Brasil por motivações políticas.

II. Oswald e Pagu passaram a militar no Partido 
Comunista e, ao participarem da organização de uma 
greve de estivadores em Santos, ela foi presa pela 
polícia de Getúlio Vargas, tornando-se, em 1931, 
a primeira mulher presa no Brasil por motivações 
políticas.

III. Os dois passam a militar no Partido Comunista e, em 
1931, ao participar da organização de uma greve de 
estivadores em Santos, ela foi presa pela polícia de 
Getúlio Vargas, visto que se tornou a primeira mulher 
presa no Brasil por motivações políticas.

Mantêm o significado e a correção do trecho original

a) apenas I.
b) apenas II.
c) apenas III.
d) apenas I e III.
e) I, II e III.

25. Em língua portuguesa, as palavras terminadas em -ão 
podem formar plural de três modos: -ões, -ãos ou -ães.

 Não há uma regra específica a ser seguida para se fazer 
esse plural, pois pode variar entre os três e dependerá 
unicamente de sua etimologia. O plural da palavra 
“organização” (l. 28) é “organizações”.

Assinale a alternativa em que a palavra listada não é 
pluralizada por meio de idêntica terminação -ões.

a) Corrimão.
b) Verão.
c) Cidadão.
d) Limão.
e) Vulcão.
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REDAÇÃO

Considere os textos adiante (produzidos em 2017) cuja temática é a escolha da “palavra do 
ano”, aquela que resumiria os 365 dias de uma comunidade.

Em Portugal, A PALAVRA DO ANO® é uma iniciativa da Porto Editora, que tem como principal objetivo sublinhar 
a riqueza lexical e o dinamismo criativo da língua portuguesa, patrimônio vivo e precioso de todos os que nela se 
expressam, acentuando, assim, a importância das palavras e dos seus significados na produção individual e social dos 
sentidos com que vamos interpretando e construindo a própria vida.

Disponível em: <http://www.palavradoano.pt>. (adaptado)

Revelada a palavra do ano 2017
“Incêndios” foi a palavra do ano de 2017, em Portugal. O resultado das votações foi anunciado, esta manhã, pela 

Porto Editora, que promove a iniciativa. A decisão esteve, uma vez mais, a cargo do público, que teve a oportunidade 
de escolher qual o vocábulo que melhor resume o ano que terminou.

Na plataforma através da qual se realizou a eleição, é explicado que “os sucessivos incêndios em todo o país 
fizeram de 2017 um dos anos mais trágicos de sempre, pela enorme quantidade de vítimas e pela dimensão da área 
atingida”.

Disponível em: <http://marketeer.pt>. (adaptado)

O dicionário Oxford elegeu “youthquake” como a palavra de 2017. Anualmente, o dicionário Oxford elege a 
“palavra do ano” da língua inglesa. Em 2016, foi “post-truth”.

Youthquake é uma mistura das palavras “youth” com “earthquake”. Consegue imaginar o que a expressão 
significa? Ela representa o enorme impacto da juventude na sociedade.

O dicionário Oxford define youthquake como “uma mudança cultural, política ou social significante provocada 
pelas ações ou influência de pessoas jovens”.

Disponível em: <http://www.uptime.com.br>.  (adaptado)

Todos os anos, devoro com prazer a obsessão da internet pelos balanços de dezembro e tenho um apetite especial 
pela eleição da palavra do ano. É um bom exercício de síntese, este de encontrar a palavra que melhor define os 
últimos 365 dias.

Em Espanha, é o “Fundéu” que se ocupa da escolha. Em 2017, a palavra do ano foi “Aporofobia”, o medo ou 
aversão aos pobres. Esta palavra foi criada pela filósofa Adela Cortina. Segundo ela, muitas vezes chamamos de 
xenofobia a aversão aos estrangeiros ou refugiados, quando, na verdade, o que está em causa é uma aversão à sua 
condição de pobres. O presidente da Fundação justifica a escolha com a importância de dar nomes às coisas para as 
tornar visíveis.

Nos EUA, em 2017, a palavra eleita foi “AI”, acrônimo de Inteligência Artificial. Essa que agora aparece por todo 
o lado em forma de Sophia, Siri, Alexa ou Watson, e que muito em breve conduzirá os nossos carros e escreverá os 
meus headlines. [...] É o ano certo [...] para reforçar a importância de vigiar a nossa inação, sobretudo quando há um 
robot chamado Sophia que é considerado sexy, é cidadão da Arábia Saudita, promete ficar mais esperto com o tempo 
e uma das primeiras frases que o tornou popular é “I will destroy humans”.

ALBUQUERQUE, Susana. A palavra do ano: complicit. Marketeer, 18 jan. 2018. Disponível em: <https://marketeer.pt/>. Acesso em: 13 jul. 2018. (adaptado)

Entro nessa modinha de eleger a palavra do ano [no Brasil]. Em um 2017 carregado de denúncias de abuso sexual, 
justíssima a escolha do pessoal do Merriam-Webster: feminismo.

O escritor e jornalista Sérgio Rodrigues, autor de Viva a língua brasileira, apontou “retrocesso”, em coluna na 
Folha de S.Paulo, como o vocábulo que define a safra. Ótima escolha, com milhares de fatos e personagens que 
dispensariam maiores explicações.

Este enxerido cronista de costumes mete a mão na cumbuca lexical e escolhe “treta” como a palavra de 2017 
no Brasil. Não a treta dos dicionários oficiais, [...] a treta na sua concepção mais popular, [...] treta que o Dicionário 
Informal associa a rolo, desentendimento, mentira, complô, chicana, cilada, emboscada, conspiração, sujeira, 
malandragem, trama, marmelada, empulhação, velhacaria etc.

SÁ, Xico. Treta é a palavra do ano no Brasil. El País, 22 dez. 2018. Seção opinião. Disponível em: <https://brasil.elpais.com>. Acesso em: 13 jul. 2018.

2018_SIMULADO_SAS_UFRGS_2oDia.indd   9 27/08/2018   16:47:16



10

 | SIMULADO UFRGS – 2o DIA 

PROPOSTA
Os textos anteriores são enriquecidos por vários recursos que permitem aos autores formularem o seu ponto 

de vista de maneira muito clara. Há metáforas, ironias, argumentos e exemplos.
Após a leitura dos excertos, você, certamente, construiu uma opinião sobre o que vem a ser a “palavra do ano”. 

Assim, elabore um texto dissertativo que apresente o seu ponto de vista acerca da temática qual seria, de acordo 
com sua visão de mundo, a palavra do ano de 2018 no Brasil?

A fim de desenvolver esse tema, responda às seguintes perguntas:

 � Que motivos levaram você a escolher o vocábulo em questão?
 � O povo brasileiro pode se orgulhar da expressão que, em seu entendimento, resume o ano de 2018 até o 

momento?

INSTRUÇÕES

A versão final do texto deve respeitar as seguintes observações.
1. Conter um título na linha destinada a esse fim.
2. Ter a extensão mínima de 30 linhas, excluído o título – aquém disso, seu texto não será avaliado –, e máxima de 50 

linhas. 
3. Segmentos emendados, ou rasurados, ou repetidos, ou linhas em branco terão esses espaços descontados do 

cômputo total de linhas.
4. Ser escrita, na folha definitiva, com caneta azul ou preta e em letra legível, de tamanho regular.

2018_SIMULADO_SAS_UFRGS_2oDia.indd   10 27/08/2018   16:47:16



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Título

Rascunho da Redação

2018_SIMULADO_SAS_UFRGS_2oDia.indd   11 27/08/2018   16:47:16



26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Rascunho da Redação

2018_SIMULADO_SAS_UFRGS_2oDia.indd   12 27/08/2018   16:47:16


