
PORTUGUÊS 

 

Leia o texto abaixo para responder às questões de 

1 a 5: 
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       Ele era um velho que pescava sozinho 

em seu barco, na Gulf Stream. Havia oitenta 

e quatro dias que não apanhava nenhum 

peixe. Nos primeiros quarenta, levara em 

sua companhia um garoto para auxiliá-lo. 

Depois disso, os pais do garoto, 

convencidos de que o velho se tornara 

salao, isto é, um azarento da pior espécie, 

puseram o filho para trabalhar noutro barco, 

que trouxera três bons peixes em apenas 

uma semana. O garoto ficava triste ao ver o 

velho regressar todos os dias com a 

embarcação vazia e ia sempre ajudá-lo a 

carregar os rolos de linha, ou o gancho e o 

arpão, ou ainda a vela que estava enrolada à 

volta do mastro. [...] 

       O velho pescador era magro e seco, e 

tinha a parte posterior do pescoço vincada 

de profundas rugas. As manchas escuras 

que os raios de sol produzem sempre, nos 

mares tropicais, enchiam-lhe o rosto, 

estendendo-se ao longo dos braços, e suas 

mãos estavam cobertas de cicatrizes fundas, 

causadas pela fricção das linhas ásperas 

enganchadas em pesados e enormes peixes. 

Mas nenhuma destas cicatrizes era recente. 

       Tudo o que nele existia era velho, com 

exceção dos olhos que eram da cor do mar, 

alegres e indomáveis.   
 (HEMINGWAY, Ernest. O velho e o mar. Rio de 

Janeiro: Bertrand Brasil, 2000.).  

  

 

1. Sobre o texto acima, considere as seguintes 

afirmações: 

 

I- Trata-se de um texto literário, caracterizado 

pela ficcionalidade, ou seja, os fatos apresentados 

no texto não fazem necessariamente parte da 

realidade. 

II- É um texto de caráter subjetivo, ou seja, 

apresenta expressão de emoções, sentimentos, 

experiências.    

III- O texto apresenta informações objetivas  a 

respeito da realidade, denunciando as difíceis 

condições de trabalho dos pescadores.   

Assinale a alternativa correta: 

a) Apenas a afirmativa I está correta. 

b) Apenas a afirmativa II está correta. 

c) Apenas a afirmativa III está correta. 

d) As afirmativas I e II estão corretas. 

e) As afirmativas I e III estão corretas. 

2. Com base no texto, considere as seguintes 

afirmações: 

 

I – Mesmo após muitos dias sem apanhar nenhum 

peixe, o velho não desistiu de seu trabalho como 

pescador. 

II – O menino, solidário com o velho pescador e, 

vendo-o retornar sem nenhuma pesca, ajudava-o a 

arrumar a embarcação. 

III- As características físicas do pescador revelam 

um homem experiente, marcado pelo trabalho 

árduo sob o sol, por isso o olhar de cansaço e 

desânimo.       

 

Quais estão corretas? 

a) Apenas a I. 

b) Apenas a II. 

c) I e II. 

d) II e III. 

e) I, II e III. 

3. “O velho pescador era magro e seco, e tinha a 

parte posterior do pescoço vincada de profundas 

rugas. As manchas escuras que os raios de sol 

produzem sempre, nos mares tropicais, enchiam-

lhe o rosto, estendendo-se ao longo dos braços, e 

suas mãos estavam cobertas de cicatrizes 

fundas,” (linhas 17 a 23).  Esse trecho do texto 

apresenta uma descrição do velho pescador. As 

palavras destacadas são importantes para fazer a 

caracterização do personagem. Com relação à 

classe gramatical, essas palavras são: 

a) adjuntos adverbiais. 

b) adjetivos. 

c) substantivos. 

d) adjuntos adnominais. 

e) complementos nominais. 



4. A expressão Depois disso (linha 6) estabelece, 

no texto, um sentido de: 

a) tempo 

b) explicação 

c) conclusão 

d) oposição 

e) concessão  

5. Assinale a alternativa que apresenta uma ou 

mais incorreções quanto à separação de sílabas:  

 

a) com-pa-nhi-a; pei-xes; in-do-má-veis 

b) ex-ce-ção; ci-ca-tri-zes; fric-ção 

c) re-gres-sar; rai-os; es-pé-cie 

d) di-as; com-pa-nhia; ra-ios 

e) ás-pe-ras; em-bar-ca-ção; com-pa-nhi-a 

Leia o texto abaixo para responder às questões de 

6 a 10: 
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GRIPE 

 

É uma infecção respiratória causada 

pelo vírus Influenza. Ela pode afetar milhões 

de pessoas a cada ano. É altamente 

contagiosa e ocorre mais no final do outono, 

inverno e início da primavera. Também é 

respon_ável por várias au_ências ao trabalho 

e à escola, além de poder levar à pneumonia, 

hospitalização e morte.  

Existem três tipos deste vírus: A, B e 

C. O vírus Influenza A pode infectar 

humanos e outros animais, enquanto o 

Influenza B e C infecta só humanos. O tipo C 

causa uma gripe muito leve e não causa 

epidemias.  

Geralmente o vírus Influenza ocorre 

de maneira epidêmica uma vez por ano. 

Qualquer pessoa pode se gripar. Contudo, as 

pessoas com alguma doença respiratória 

crônica, com fraqueza imunológica, 

imunidade enfraquecida e os idosos têm uma 

tendência a infecções mais graves com 

possibilidade de complica_ões fatais.  

O vírus Influenza tem uma “capa” 

(revestimento) que se modifica 

constantemente. Isto faz com que o 

organismo das pessoas tenha dificuldade 

para se defender das agre_ões deste micro-

organismo, ficando também difícil 
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desenvolver vacinas para proteção contra a 

infecção causada por ele. Por isso, a gripe é 

um dos maiores problemas de saúde pública.  
(Adaptado do texto disponível em: 

<http://www.abcdasaude.com.br/artigo.php?221>. 

Acesso em: 25 mar. 2009). 

 

 

6. O texto: 

a) define o que é a gripe, quais são os vírus que a 

causam e explica por que é difícil desenvolver 

vacinas para evitá-la. 

b) alerta sobre as consequências da gripe na vida 

familiar, pois as crianças não vão à escola e ficam 

em casa quando estão gripadas. 

c) discute as causas da gripe e apresenta os tipos 

de vírus, descrevendo as formas como as pessoas 

a contraem. 

d) descreve os sintomas da gripe, como doença 

respiratória crônica, fraqueza imunológica e 

imunidade enfraquecida. 

e) alerta sobre os cuidados para não se contrair 

gripe. 

 

7. Segundo o texto, a gripe: 

a) é uma doença que se manifesta apenas em 

pessoas enfraquecidas e em idosos. 

b) é uma doença corriqueira, que não afeta a 

saúde pública. 

c) nunca ocorre de forma epidêmica. 

d) pode ser causada por três tipos do vírus 

Influenza: A, B e C.  

e) se manifesta de diferentes formas, conforme a 

estação do ano. 

8. Pode-se substituir a palavra Contudo (linha 

17), mantendo-se o sentido entre as frases e a 

correção gramatical, por: 

 

a) Com tudo isso 

b) Portanto 

c) Embora 

d) Assim mesmo 

e) Entretanto 



9. Assinale a alternativa que apresenta as palavras 

das linhas 6, 22 e 27 grafadas corretamente: 

 

a) responsável – ausências – complicações – 

agressões 

b) responssável – ausências – complicassões – 

agressões 

c) responsável – ausênsias – complicassões – 

agreções  

d) responsável – ausênçias – complicações – 

agressões 

e) responssável – ausências – complicações – 

agreções 

10. Observe a seguinte frase: “Geralmente o vírus 

Influenza ocorre de maneira epidêmica uma vez 

por ano.” (linhas 15 e 16). Caso modificássemos 

a maneira de escrevê-la, qual das possibilidades a 

seguir ficaria correta quanto à pontuação? 

 

a) O vírus Influenza, ocorre geralmente, de 

maneira epidêmica uma vez por ano.  

b) O vírus Influenza ocorre, geralmente de 

maneira epidêmica uma vez por ano.  

c) O vírus Influenza geralmente ocorre de 

maneira epidêmica uma vez por ano.  

d) O vírus Influenza, geralmente ocorre de 

maneira epidêmica uma vez por ano.  

e) O vírus Influenza, ocorre de maneira 

epidêmica, geralmente uma vez por ano.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


