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Questão 7
No quarto parágrafo,

A) “Ora” tem valor alternativo.

Questão 6
Constitui um exemplo de intertextualidade explícita no
texto o fragmento transcrito em

A) “Em 2007, foram só 4%.” (l. 6).
B) “essa utopia impossível.” (l. 15-16).
C) “Estranho, não é?” (l. 23).
D) “(note-se que a vida sexual satisfatória como item

necessário para a felicidade da união ficou com um triste
2%)” (l. 34-36).

E) “um amor tranqüilo’” (l. 37).

INSTRUÇÃO: Para responder a  essas  questões, identifique
APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque a letra
correspondente na Folha de Respostas.

QUESTÕES de 1 a 10

Questão 2

PORT-

LÍNGUA PORTUGUESA
  QUESTÕES de 1 a 15

TEXTO:
Em 1998, 20% dos homens entrevistados na

pesquisa Família Brasileira pensavam que a principal
qualidade de uma esposa consistisse em saber cuidar
da casa. Hoje, esse percentual caiu para 7%. Também

5 em 1998, outros 12% escolheram cuidar bem dos filhos
como qualidade principal. Em 2007, foram só 4%.

Até aqui poderíamos entender, simplesmente, que,
na última década, os homens, enfim, pararam de esperar
que suas esposas fossem babás e governantas.

10 A recíproca, digamos assim, também aconteceu:
há nove anos, 14% das mulheres diziam que a principal
qualidade de um marido consistia em sustentar a família.
Agora, são 4% as que pensam o mesmo.

[...]
Ora, talvez a pesquisa de hoje mostre que estamos

15 amadurecendo, ou seja, reformulando essa utopia
impossível: nada de resignação, mas a invenção
progressiva de um novo tipo de casamento. Veja só. Os
entrevistados tiveram que escolher, entre seis itens, qual
seria o mais importante para a felicidade de um

20 casamento. Pois bem, 38% escolheram a fidelidade
(contra 23% em 98). Em compensação, a importância
do amor diminuiu, de 41% para 35%.

Estranho, não é? Afinal, o ciúme não é um
complemento do amor-paixão? Como pode diminuir a

25 exigência de amor e aumentar a de fidelidade? A resposta
está em outros números oferecidos pela pesquisa.

Entre 1998 e hoje, aumentou o percentual das
mulheres que consideram como principal qualidade de
um marido sua capacidade de ser companheiro e amigo

30 (de 6% para 11%) e de ser atencioso (de 3% para 10%).
Que ele ame a esposa é também crucial, mas talvez
esteja mudando nossa idéia do tipo de amor que deve
acompanhar e sustentar o casamento. Talvez não
procuremos mais o amor-paixão (note-se que a vida

35 sexual satisfatória como item necessário para a felicidade
da união ficou com um triste 2%), mas um amor
companheiro e amigo, “um amor tranqüilo”, como diz a
música.

Se isso fosse verdade, a fidelidade, hoje
40 considerada uma qualidade essencial do marido e da

esposa, não seria a exigência possessiva da paixão.
Existe uma fidelidade que não consiste em evitar
aventuras, escapadas e amoricos paralelos; é o tipo de
fidelidade que é exigível de um amigo.

45 Talvez, em suma, esteja aparecendo um novo tipo
de casamento moderno, baseado, como deve ser, nos
sentimentos, mas não no ideal do amor-paixão romântico
nem no da satisfação sexual: uma espécie de aliança
sentimental para a vida.

CALLIGARIS, Contardo. O triunfo de qual amor. Família brasileira  /
Folha de S. Paulo , São Paulo, p. 46-47, 7 out. 2007.
Questão 1

A alternativa que apresenta fidelidade às informações do
texto é a

A) A ressignificação constatada nas relações conjugais, para
o homem ou para a mulher, prescinde de respeito às
tradições.

B) A melhoria das condições socioeconômicas das mulheres,
hoje um fato, ocorreu em detrimento de seu papel principal,
que deveria ser a maternidade.

C) A situação sociocomportamental da família brasileira
revela, hoje, alterações pouco relevantes nos códigos da
sexualidade e das normas culturais.

D) As mudanças detectadas nas pesquisas em apreço
constatam um reforço no lado do amor-paixão,
contrariamente aos interesses materiais na relação
familiar.

E) Alguns valores dos brasileiros mudaram, nos últimos
anos, nos segmentos sociais mais populares, contudo a
família não aumentou em importância como instituição.

No texto, o autor
A) enxerga o novo papel masculino dentro da relação familiar

reduzido a objeto e não mais como sujeito social.
B) acredita na existência de um sistema de autoridade

familiar na hierarquia feminina, mas alicerçado no modelo
patriarcal.

C) considera que a reformulação por que passa a família
brasileira subentende contradições no que se refere à
fidelidade conjugal.

D) indaga o que significa a nova complexidade da vida social
brasileira para a mulher e responsabiliza o homem pela
desestruturação familiar.

E) opina que hoje não existem mais critérios para distinguir
o que é lícito e o que é proibido na instituição familiar
brasileira e justifica o seu ponto de vista.

Questão 3
Considerando-se as duas pesquisas analisadas no texto,
o que se afirma sobre o casamento é correto em

A) O medo da solidão, hoje, é um fator crucial nas
motivações para o casamento.

B) O mais importante, tanto para o marido quanto para a
esposa, é a liberdade incondicional.

C) O vínculo entre os parceiros matrimoniais, nas duas
pesquisas, revelou-se fortalecido no que concerne ao
sentimento de amor-paixão.

D) Os índices apresentados nas duas pesquisas revelam
uma maior flexibilização no relacionamento homem/
mulher, mesmo em relação à importância do amor.

E) A pesquisa da década de 90 mostrou um homem mais
voltado para uma vida social, descomprometido com o lar,
enquanto a de hoje mostra-o mais acomodado no lar.

Questão 4
Constitui uma afirmação verdadeira sobre a linguagem
desse texto a que está expressa na alternativa

A) As expressões referenciais predominam no contexto,
muitas vezes indicando pontos de vista e sinalizando
dificuldades de compreender o resultado das pesquisas.

B) A estratégia argumentativa utilizada pelo autor contempla
o constante uso de antíteses para caracterizar o masculino
e o feminino.

C) O autor elabora a sua argumentação com o objetivo de
retificar os dados apresentados pelas pesquisas de 98
e 2007.

D) O processo argumentativo relaciona dois acontecimentos
sucessivos por meio de um vínculo causal entre eles.

E) O raciocínio argumentativo realiza-se pelo uso freqüente
de termos ou expressões metafóricas.

Questão 5
As expressões  “Veja só” e “Pois bem”, no quarto
parágrafo, ressaltam

A) o processo da pesquisa e os seus resultados.
B) a contradição do autor no comentário sobre o casamento

na contemporaneidade.
C) a hesitação do autor em fazer comentários sobre os

números comparados.
D) a desconfiança do enunciador do discurso sobre a

seriedade da pesquisa.
E) o desejo do emissor de fazer uma outra análise da

pesquisa.
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Questão 11

Questão 10

Questão 8
No penúltimo parágrafo do texto,

A) o pronome “isso” refere-se a “amor-paixão”.
B) as formas verbais “fosse” e “seria” indicam a perspectiva

de tempo futuro.
C) o termo “aventuras, escapadas e amoricos paralelos”

completa o sentido da forma verbal “consiste”.
D) a seqüência “é o tipo de fidelidade” refere-se a “exigência

possessiva da paixão”.
E) “que é exigível de um amigo” exerce função adjetivadora

no contexto da frase.
Questão 9

No último parágrafo do texto,
A) “Talvez” é um termo que põe em xeque os dados

estatísticos da pesquisa mais recente enfocada.
B) “em suma” é uma expressão que indica seleção.
C) “como deve ser” expressa uma concordância do autor com

o novo conceito de fidelidade.
D) “do” é um termo contrato que apresenta o “o” como

pronome objeto.
E) “uma espécie de aliança sentimental para a vida” retoma

a idéia contida em “ ‘um amor tranqüilo’ ” (l. 37).

Em relação ao que se informa sobre a felicidade no
parágrafo anterior, a frase “Se isso fosse verdade, a
fidelidade, hoje considerada uma qualidade essencial do
marido e da esposa, não seria a exigência possessiva
da paixão.” (l. 39-41)  constitui

A) uma retificação. D) uma condicionalidade.
B) uma concessão. E) um contraste adversativo.
C) uma conexão causal.

QUESTÕES de 11 a 14
TEXTO:

O culto à frivolidade e a submissão à ditadura dos
modismos têm ocupado espaço em alguns setores da
mídia. No imenso shopping das futilidades, promovido
pela força do negócio do entretenimento que tudo banaliza

5 e transforma em espetáculo, há prateleiras para todos
os gostos. Vivemos sob o domínio do inconsistente e
sucumbimos à tirania do politicamente correto.

O fenômeno, no entanto, não admite explicações
unilaterais. Existe, freqüentemente,  uma forte relação

10 de amor e ódio, uma paradoxal cumplicidade entre a
mídia, suas estrelas e a opinião pública.

A obsessão seletiva pelo underground da vida tem
transformado páginas de comportamento num autêntico
compêndio freudiano.

15 Biografias não-autorizadas não têm repercutido
apenas nas páginas dos tablóides. Maledicência e
agressões abusivas à intimidade parecem estar imunes
aos critérios de qualidade editorial. O strip-tease da
intimidade, ridículo e forçado, ganha status de informação

20 relevante. O que importa é chocar.
A indignação da opinião pública contra setores da

imprensa, compreensível e lógica, não pode ocultar o
seu lado hipócrita e esquizofrênico.

Segundo o enunciador do texto,
A) o mundo das celebridades é responsável pelo

comportamento aético de jornalistas.
B) as ações politicamente corretas são necessárias para que

haja um controle do sensacionalismo na imprensa.
C) a fronteira entre o privado e o público está sendo destruída

num contexto em que a vida se transforma em espetáculo
midiático.

D) os setores da mídia dedicados à vida social das grandes
cidades atendem à demanda do público-leitor por notícias
relevantes.

E) a justificativa para o comportamento fútil das pessoas
famosas encontra-se, sobretudo, na atuação da imprensa
que, refém do mercado, estimula a frivolidade.

Questão 12
“O fenômeno, no entanto, não admite explicações
unilaterais. Existe, freqüentemente,  uma forte relação
de amor e ódio, uma paradoxal cumplicidade entre a
mídia, suas estrelas e a opinião pública.” (l. 8-11)

Sobre esse parágrafo, é correto afirmar:
A) O termo “no entanto” denota conclusão.
B) As vírgulas que isolam a locução “no entanto” constituem

um desvio da língua padrão.
C) A forma verbal “Existe” precisa de complemento.
D) O termo “de amor e ódio” amplia o sentido do substantivo

“relação”.
E) A preposição “entre” estabelece, no contexto em que se

encontra, uma relação de reciprocidade.

Questão 13
No trecho “O strip-tease da intimidade, ridículo e forçado,
ganha status de informação relevante. O que importa é
chocar.” (l. 18-20),

A) o termo “O”, nas duas ocorrências, tem o mesmo valor
morfológico.

B) o adjetivo “relevante” contém um prefixo que indica
repetição.

C) o período “O que importa é chocar.” apresenta elipse de
termos.

D) o uso de uma linguagem apelativa faz-se presente.
E) o enunciador atém-se a fatos e omite sua opinião.

B) “ou seja” é uma expressão lingüística que introduz uma
explicação de “estamos amadurecendo”.

C) “utopia impossível” constitui um conjunto de elementos
lexicais de conteúdos opostos.

D) “nada de resignação” quer dizer aceite sem revolta.
E) “mas” introduz uma síntese do que se declarou antes no

período.

Questão 14
Nos dois últimos parágrafos, tem comprovação o que se
afirma na alternativa

A) O termo “da opinião pública” (l. 21) é paciente da ação
nominal expressa pelo substantivo “indignação” (l. 21).

B) O pronome “seu”(l. 23) é um elemento de coesão textual
e refere-se a “imprensa” (l. 22).

C) A oração “Como disse alguém”(l.24) expressa
conformidade.

D) A expressão “para além dos”(l. 25-26) denota limite.
E) A declaração “que se compraz na frivolidade, na vulgaridade

e nas aparências.”(l. 27-28) restringe o termo “sociedade
contemporânea”. (l. 27).

Como disse alguém, se fizermos uma análise séria,
25 descobriremos nesse caso, e em outros análogos, para

além dos fotógrafos, dos jornais, das celebridades, um
culpado maior: a sociedade contemporânea, que se
compraz na frivolidade, na vulgaridade e nas aparências.

DI FRANCO, Carlos Alberto. Fábrica de celebridades. A Tarde , Salvador,
8 out. 2007. p. 3. Com cortes.



O discurso da personagem Winnie é marcado

A) pela dúvida. D) pela incoerência.
B) pelo sarcasmo. E) pelo individualismo.
C) pela concessão.

Questão 15

GOUVEIA, Luís Augusto. Fala, menino. A Tarde , Salvador, 22 out. 2007. Caderno 2, p. 3.


