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Língua Portuguesa

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

Questões de 1 a 15

Instruções

Port-

Questões de 1 a 10

 QUESTÃO 1

 QUESTÃO 3

TEXTO:

O sexto sentido

Os cinco sentidos são, a um tempo, seres da
“caixa de ferramentas” e seres da “caixa de brinquedos”.
Como ferramentas, os sentidos nos fazem conhecer o
mundo. A cor vermelha, no semáforo, diz que é preciso

5 parar o carro. O som da buzina chama a minha atenção
para um carro que se aproxima. O cheiro estranho na
cozinha me adverte de que o gás está aberto. Como
brinquedos, os cinco sentidos me informam que o mundo
está cheio de beleza. Os sentidos são órgãos sexuais:

10 com eles fazemos amor com o mundo. Dão-nos prazer
e alegria.

Mas há um sexto sentido dotado de propriedades
mágicas, um sentido que nos permite fazer amor com
coisas que não existem... Esse sentido se chama

15 “pensamento”. Digo que o pensamento é um sentido
mágico porque ele tem o poder de chamar à existência
coisas que não existem e de tratar as coisas que
existem como se não existissem. E é dele que surge a
grandeza dos seres humanos. O pensamento nos dá

20 asas, ele nos transforma em pássaros!
“Mas que realidade tem as coisas que não

existem?”, poderão perguntar os filósofos. Aí serão os
poetas que darão respostas aos filósofos. “Que seria
de nós sem o socorro das coisas que não existem?”,

25 perguntava Paul Valery. E Manoel da Barros
acrescentaria: “As coisas que não existem são mais
bonitas...” Leonardo da Vinci pensava e desenhava
máquinas que não existiam e que só poderiam existir
num futuro distante. Mas que alegria aquelas entidades

30 não existentes lhe davam! Por isso ele as guardava como
segredos perigosos que, se conhecidos, poderiam
levá-lo à Inquisição. Mas o prazer valia o risco.

Que extraordinário exercício de alienação é a
literatura! Mergulhados num livro, a realidade que nos

35 cerca deixa de existir. Estamos inteiramente no mundo
do pensamento. Se Marx estava certo ao afirmar que “o
homem é o mundo do homem”; então, na literatura,
tornamo-nos criaturas dos muitos mundos da fantasia.
Tornamo-nos personagens de uma história inventada,

40 “atores” de teatro. Os atores são seres alienados da
realidade por estarem vivendo totalmente no mundo da
ficção. Todo artista é um fingidor. Todo leitor tem de ser
um fingidor. Fingir, brincar de fazer de contas, tratar as
coisas que são como se não fossem e as coisas que

45 não são como se fossem! É dessa loucura que surgem
as mais belas criações da arte e da ciência. Por isso, eu

A voz enunciadora, nesse texto, defende que

A) os sentidos não garantem a beleza e a praticidade do
mundo, já que só são reconhecidas através do
pensamento.

B) os cinco sentidos servem primordialmente para a
sobrevivência no mundo e, por isso, são considerados
“caixa de ferramentas”.

C) a literatura permite que o indivíduo transite por todos os
sentidos, inclusive pelo pensamento.

D) o pensamento é um sentido que permite ao indivíduo
extrapolar os paradigmas cotidianos.

E) o ato de pensar é considerado o sexto sentido porque
concretiza o imaginário.

 QUESTÃO 2
Segundo o enunciador do discurso, a literatura

A) permite a mudança do mundo, eliminando os entraves da
própria realidade.

B) revela, dentre outros mundos, o da ficção como aspecto
principal do pensamento.

C) induz o leitor à utopia, resultante da crença em um mundo
irreal, mas cheio de felicidade.

D) origina certa inquietude no ser humano, através do
fingimento das sensações e dos valores que permeiam
a vida.

E) gera um processo em que a consciência se torna
estranha a si mesma, afastada de sua real natureza.

Sobre o texto, é verdadeiro o que se afirma a respeito do
fragmento transcrito em

A) “a um tempo” ( l. 1) denota a concomitância de
características próprias dos cinco sentidos.

B) “O pensamento nos dá asas, ele nos transforma em
pássaros!”(l. 19-20) metaforiza a sensação do ser
humano, ao permitir-lhe usar os sentidos além de suas
funções.

C) “se conhecidos, poderiam levá-lo à Inquisição.” (l. 31-32)
representa a ideologia principal de Leonardo da Vinci.

D) “Mas o prazer valia o risco.” (l. 32) sugere que a qualidade
do trabalho de Leonardo da Vinci era resultado da
satisfação do ilícito.

E) “Mergulhados num livro, a realidade que nos cerca deixa
de existir.”(l. 34-35) faz referência à propriedade mágica
do pensamento, como um dos sentidos considerados
“caixa de ferramenta”.

me daria por feliz se a educação fizesse apenas isso:
introduzir os alunos no mundo mágico do pensamento
tal como ele acontece na literatura... Quem experimentou

50 a magia do pensamento uma única vez não se esquece
jamais.

ALVES, Rubem. O sexto sentido. A casa de Rubem Alves. Disponível em:
<http://www.rubemalves.com.br/osextosentido.htm>. Acesso em:  6 jun.
2011.  Adaptado.
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 QUESTÃO 7

 QUESTÃO 8

 QUESTÃO 4
Quanto à organização estrutural do texto por parágrafos, é
correto o que se afirma em

A) O primeiro traz a opinião principal do autor sobre o
assunto central a ser desenvolvido.

B) O emissor da mensagem, no primeiro parágrafo, utiliza-se
das exemplificações para esclarecer a diferença
metafórica entre “caixa de ferramentas” e “caixa de
brinquedos”.

C) O segundo apresenta um raciocínio de causa e
consequência em relação ao parágrafo anterior.

D) O terceiro refuta a ideia desenvolvida no parágrafo
anterior, apresentando uma nova maneira de discutir o
mesmo tema.

E) O último retoma a ideia desenvolvida no primeiro
parágrafo, utilizando um raciocínio que parte do particular
para o geral.

 QUESTÃO 5
Analisando-se a polifonia presente no texto, é correto afirmar:

A) O locutor cria um suposto debate entre os filósofos e os
poetas, a partir de ideologias divergentes.

B) As falas de Paul Valery e Manoel de Barros retificam a
ideia desenvolvida pelo autor no segundo parágrafo.

C) A citação de Marx foi utilizada pelo enunciador do discurso
para desconstruir a ideia de que a literatura afasta as
pessoas da realidade.

D) A concepção de pensamento adotada por Leonardo da
Vinci vai de encontro ao conceito desenvolvido pela voz
enunciadora do discurso.

E) O discurso dos filósofos apresenta uma ideologia
caracterizada pela praticidade da existência das coisas,
convergindo com a ideologia do autor.

 QUESTÃO 6
Considerando-se o contexto, há correspondência entre o trecho
citado e o que dele se afirma na alternativa

A) “Mas há um sexto sentido dotado de propriedades
mágicas” (l. 12-13) introduz uma réplica em relação a
informações anteriores, para indicar relutância e
descrença.

B) “E é dele que surge a grandeza dos seres humanos.”
(l. 18-19) retoma, através da pista linguística “dele”, a
palavra “pensamento” (l. 15), para explicitar a origem do
que o enunciador considera “grandeza dos seres
humanos”.

C) “Mas que alegria aquelas entidades não existentes lhe
davam!” (l. 29-30) introduz a causa de uma atitude
anteriormente citada.

D) “Mergulhados num livro, a realidade que nos cerca deixa
de existir.” (l. 34-35) apresenta, como condição para que
o leitor mergulhe no contexto literário, o distanciamento
da sua própria realidade.

E) “Todo artista é um fingidor.” (l. 42) estabelece uma relação
dialógica com o leitor.

“Digo que o pensamento é um sentido mágico porque ele
tem o poder de chamar à existência coisas que não existem
e de tratar as coisas que existem como se não existissem.”
(l. 15-18)

A alternativa em que se reescreve o fragmento retirado do texto,
sem alterar o sentido original ou comprometer a estrutura
linguística, é a

Identifique os fragmentos que exemplificam a linguagem
conotativa.

I. “seres da ‘caixa de ferramentas’ e seres da ‘caixa de
brinquedos.” (l. 1-2).

II.  “O som da buzina chama a minha atenção para um carro
que se aproxima.” (l. 5-6).

III. “um sentido que nos permite fazer amor com coisas que
não existem...” (l. 13-14).

IV. “Mergulhados num livro, a realidade que nos cerca deixa
de existir.” (l. 34-35).

V. “Por isso, eu me daria por feliz se a educação fizesse
apenas isso” (l. 46-47).

A alternativa em que todos os fragmentos indicados possuem
linguagem conotativa é a

A) I e II. D)  II, IV e V.

B) II e III. E)  I, III, IV e V.

C) I, III e IV.

A) Digo que o pensamento é um sentido mágico, mas ele
tem a existência e o poder de chamar coisas que não
existem e de tratar as coisas existentes como se não
existissem.

B) Digo que o pensamento é um sentido mágico, ainda que
ele tenha de chamar de poder a existência de coisas
inexistentes e de tratar, como se não existissem, coisas
que existem.

C) Que o pensamento é um mágico sentido digo, embora
ele tenha o poder não apenas de chamar à existência
coisas que não existem, mas também de tratar as coisas
existentes como se não existissem.

D) Visto que o sentido mágico tem o poder de chamar à
existência coisas inexistentes, digo que o pensamento é
um sentido mágico que trata as coisas que existem como
se não existissem.

E) Como o pensamento tem o poder de chamar coisas que
não existem à existência e de tratar as coisas existentes
como inexistentes, digo que ele é um sentido mágico.

 QUESTÃO 9
“Se Marx estava certo ao afirmar que ‘o homem é o mundo do
homem’; então, na literatura, tornamo-nos criaturas dos muitos
mundos da fantasia.” (l.  36-38)

Sobre a declaração retirada do texto, é correto afirmar:

A) “Se Marx estava certo” é uma oração que apresenta uma
circunstância temporal, evidenciando a opinião do autor
do texto.

B) “que ‘o homem é o mundo do homem’ ” exerce função
subjetiva no período em que está inserido e explicita
exemplo da polifornia presente no texto.

C) “criaturas dos muitos mundos da fantasia” é uma atributo
do pronome que complementa o sentido do verbo tornar.

D) “então, na literatura, tornamo-nos” tem o uso das vírgulas
justificado pela omissão de um termo facilmente
recuperado.

E) “da fantasia” completa o sentido do nome “mundos” e
representa um elemento de valorização do enunciador.
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Questões de 11 a 13

 QUESTÃO 10
Identifique as afirmativas verdadeiras.

I. A forma verbal “Dão” (l. 10) registra uma inadequação na
sua regência, justificada pelos vocábulos “prazer e
alegria”.

II. O termo “um sexto sentido” (l. 12) exerce função subjetiva,
apresentando o assunto principal do segundo parágrafo.

III. A expressão “no mundo do pensamento” (l. 35-36)
apresenta valor circunstancial, indicando o lugar em que
o leitor se encontra quando está em contato com a
literatura.

IV. A locução “de uma história inventada” (l. 39) restringe o
sentido de “personagens” ( l. 39), assim como “da
realidade” (l. 40-41), o de “alienados” (l. 40).

V. A oração “por estarem vivendo totalmente no mundo da
ficção.” (l. 41-42) evidencia a causa pela qual os atores
são alienados.

A alternativa em que todas as afirmativas verdadeiras estão
indicadas é a

A) I e II. D)  IV e V.
B) II e III. E)  I, III e IV.
C) III e V.

TEXTO:

A leitura no Brasil

Já é lugar-comum dizer que o brasileiro não lê.
Consta que lemos apenas 1, 8 livro por ano. Há países
que alcançam 5, 7, 10 e até 15. O Brasil lê pouco, em
primeiro lugar, pelo grande contingente de analfabetos.

5 Muitos países entraram o século 20 sem analfabetos.
Dizem que a Argentina é um deles. Pois varamos o século
XX, entramos no XXI com analfabetos puros, pessoas
que não sabem ler e escrever, e mais os chamados
analfabetos funcionais, gente que esteve na escola

10 aprendeu a ler e a escrever, mas não é capaz de entender
o que lê, e não consegue escrever um texto simples.

Esse analfabetismo funcional tem sido
demonstrado nos diversos exames nacionais e
internacionais. Nestes últimos, promovidos com

15 frequência pela Organização de  Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE), os estudantes
brasileiros não passam dos últimos e penúltimos
lugares, entre os colegas de 30, 40 países. Tais exames
versam sobre ciências, matemática, leitura. Como é

20 possível aprender outras disciplinas com a leitura
deficiente? A propaganda oficial garante que 97% das
crianças de sete a 14 anos estão na escola. Devia ser
100%, como manda a Constituição. Tudo bem, mas e a
qualidade? Ao lado dos analfabetos e da escola pública

25 precária, está o preço elevado do livro, porque as tiragens
são pequenas. Há ainda a comissão das livrarias.

Outro dia um escritor dizia que parece que o Brasil
tem somente três mil leitores, com boa vontade, uma
vez tais tiragens costumam encalhar, em parte ou no

30 todo. Finalmente, há o subemprego, os salários baixos,
o desemprego que não permitem nem aquisição de

 QUESTÃO 11
O texto apresenta algumas causas que ratificam a má
qualidade da leitura no Brasil.

Dentre as citadas, a que está sem suporte textual é a que
diz respeito à

A) existência de analfabetos funcionais e puros ainda nos
séculos XX e XXI.

B) produção de livros no Brasil, o que apresenta um alto
custo por causa da tiragem reduzida.

C) condição socioeconômica da população brasileira, que
sente dificuldades até mesmo para garantir a alimentação
básica.

D) qualidade dos exames nacionais e internacionais que
objetivam avaliar o nível de leitura dos estudantes
brasileiros.

E) administração do poder público, que não garante a
qualidade nem a totalidade da frequência escolar de
crianças em fase de aprendizagem.

 QUESTÃO 12
O texto caracteriza-se pela predominância da apresentação de
fatos.

A única alternativa cuja fragmento transcrito indica uma opinião
do articulista é a

A) “Muitos países entraram o século 20 sem analfabetos.”
(l. 5).

B) “Pois varamos o século XX, entramos no XXI com
analfabetos puros [...] e mais os chamados analfabetos
funcionais” (l. 6-9).

C) “os estudantes brasileiros não passam dos últimos e
penúltimos lugares, entre os colegas de 30, 40 países.”
(l. 16-18).

D) “Tais exames versam sobre ciências, matemática, leitura.”
(l. 18-19).

E) “Escolas precárias e escassez de livros não levarão o
Brasil a lugar nenhum.” (l. 34-35).

comida, quanto mais de livros, revistas e jornais! E o
poder público não supre, como devia, a população com
bibliotecas públicas. Escolas precárias e escassez de

35 livros não levarão o Brasil a lugar nenhum.

SIQUEIRA, Jack. A leitura no Brasil. Jornal O Tempo. Disponível
em: <http://www.vivaleitura.com.br/noticia_show.asp?id_noticia=170>.
Acesso em: 29 jun. 2011.

 QUESTÃO 13
A análise linguística dos elementos que compõem o primeiro
parágrafo permite afirmar:

A) A marca formal “Já” (l. 1), como modificadora do verbo,
traduz uma circunstância de tempo de uma ação que se
esgota no presente.

B) O termo “lugar-comum” (l. 1) evidencia o lugar em que a
constatação da má qualidade da leitura do brasileiro se
estabelece.

C) A oração “que lemos apenas 1,8 livro por ano.” (l. 2) tem função
objetiva e explicita um fato que é de conhecimento geral.

D) A oração “O Brasil lê pouco” ( l. 3) apresenta uma
metonímia que traduz o comportamento da população
que compõe a nação brasileira.

E) O “o”, em “o século XX” (l. 6-7), apresenta a mesma
classificação morfossintática do “o” da frase “capaz de
entender o que lê” (l. 10-11).



Processo Seletivo 2012_1 - Unicentro Primavera 8

 QUESTÃO 14

HISTÓRIAS podem mudar a história de muitas crianças. Disponível em: <http://caminhandocontando.blogspot.com/2010/10/
campanha-ler-faz-crescer.html>. Acesso em:  29 jun. 2011.

Esse anúncio publicitário destaca a importância da leitura a partir de um jogo semântico construído por meio do vocábulo “história”,
que aparece no plural e no singular.

No contexto em que se insere, essa palavra

A) apresenta a mesma grafia e o mesmo significado, nas duas situações, mas as funções são distintas.
B) sugere, nos contextos distintos e independentes em que se encontram, significados que se complementam.
C) traz, no plural, a generalização das experiências dos indivíduos e, no singular, especifica a vivência individual.
D) denota o mesmo sentido, em ambos os casos, embora sua concordância seja distinta, gerando sentidos contrários.
E) faz referência, no plural, a narrativas e ficções e, no singular, refere-se a experiências vividas por pessoas diferentes.

 QUESTÃO 15

LAVADO, Joaquín Salvador. (QUINO). Mafalda. Disponível em: <http://pedepoema.blogspot.com/2010/10/conversas-literarias.html>. Acesso em: 2 jul.
2011.

Os quadrinhos

A) criticam o discurso superficial e descontextualizado das personagens.

B) satirizam as conversas cotidianas que se limitam a falar do que é fútil.

C) apresentam um jogo de palavras para facilitar a compreensão do contexto.

D) denunciam os paradigmas de ensino que não contextualizam a aprendizagem.

E) ironizam as produções literárias que se preocupam apenas com o aspecto formal do texto.

*  *  *

Port-




