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PROVA A
ATENÇÃO: ABRA ESTA PROVA SOMENTE APÓS RECEBER ORDEM.
DATA DE APLICAÇÃO: 18 DE MARÇO DE 2002.

PREEENCHA OS DADOS ABAIXO.
NOME DO CANDIDATO:____________________________________________________________________________

INSCRIÇÃO NO:____________________________________________

LEIA COM ATENÇÃO
1) ESTA PROVA CONTÉM 40 QUESTÕES OBJETIVAS.
2) CONFIRA SE A VERSÃO DA PROVA CORRESPONDE À VERSÃO DO CARTÃORESPOSTA.
3) PREENCHA CORRETA E COMPLETAMENTE O CARTÃO-RESPOSTA COM
CANETA DE TINTA PRETA OU AZUL. NÃO SE ESQUEÇA DE ASSINALÁ-LO.
4) A PROVA TERÁ A DURAÇÃO DE 03 (TRÊS) HORAS, ACRESCIDAS DE MAIS 10
(DEZ) MINUTOS PARA PREENCHIMENTO DO CARTÃO-RESPOSTA.
5) SOMENTE SERÁ PERMITIDO RETIRAR-SE DO LOCAL DE PROVA A PARTIR DA
METADE DO TEMPO PREVISTO.

BOA PROVA!
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Leia com atenção os textos a seguir, para responder às
questões a eles relacionadas.
Texto I
CARTA AO LEITOR
O que incomoda o terror

O verdadeiro alvo visado pelos terroristas que atacaram
Nova York e Washington na semana passada não foram as torres
gêmeas do sul de Manhattan nem o edifício do Pentágono. O
atentado foi cometido contra um sistema social e econômico que,
mesmo longe da perfeição, é o mais justo e livre que a humanidade
conseguiu fazer funcionar ininterruptamente até hoje. Não foi um
ataque de Davi contra Golias. Nem um grito dos excluídos do
Terceiro Mundo que, de modo trágico mas efetivo, se fez ouvir no
império. Foi uma agressão perpetrada contra os mais caros e mais
frágeis valores ocidentais: a democracia e a economia de mercado.
O que realmente incomoda a ponto da exasperação os
fundamentalistas, apontados como os principais suspeitos de
autoria dos atentados, não é só a arrogância americana ou seu
apoio ao Estado de Israel. O que os radicais não toleram, mais que
tudo, é a modernidade. É a existência de uma sociedade em que os
justos podem viver sem ser incomodados e os pobres têm
possibilidades reais de atingir a prosperidade com o fruto de seu
trabalho. Esse é o verdadeiro anátema dos terroristas que atacaram
os Estados Unidos. Eles são enviados da morte, da elite teocrática,
medieval, tirânica que exerce o poder absoluto em seus feudos.
Para eles, a democracia é satânica. Por isso tem de ser combatida
e destruída.
Os fuzileiros
cravam a bandeira
americana depois
de tomar Iwo
Jima, em 1945, e
os bombeiros (no
detalhe) repetem o
gesto simbólico
em Nova York.

Texto II
Drummond viu antes
Sebastião Vargas Neto achou mais uma prova da capacidade
que os poetas têm de ver a alma do mundo. Depois da
explosão do World Trade Center, lembrou-se de que já tinha
ouvido falar do assunto. Foi aos livros e localizou o poema
“Elegia 1938”, de Carlos Drummond de Andrade, publicado
em 1940.
O poeta disse o seguinte:
Trabalhas sem alegria para um mundo caduco,
onde as formas e as ações não encerram nenhum exemplo.
Praticas laboriosamente os gestos universais,
sentes calor e frio, falta de dinheiro, fome e desejo sexual.
Heróis enchem os parques da cidade em que te arrastas,
e preconizam a virtude, a renúncia, o sangue-frio,
[a concepção.
À noite, se neblina, abrem guarda-chuvas de bronze
ou se recolhem aos volumes de sinistras bibliotecas.
Amas a noite pelo poder de aniquilamento que encerra
e sabes que, dormindo, os problemas te dispensam de morrer.
Mas o terrível despertar prova a existência da Grande
Máquina
e te repõe, pequenino, em face de indecifráveis palmeiras.
Caminhas entre mortos e com eles conversas
sobre coisas do tempo futuro e negócios do espírito.
A literatura estragou tuas melhores horas de amor.
Ao telefone perdeste muito tempo, muitíssimo tempo de
[semear.
Coração orgulhoso, tens pressa de confessar tua derrota
e adiar para outro século a felicidade coletiva.
Aceitas a chuva, a guerra, o desemprego e a injusta
[distribuiçã
o
porque não podes, sozinho, dinamitar a ilha de Manhattan.
(Jornal O Globo, 16-09-2001.)

(Revista Veja, 19-9-2001.)

01 - Segundo o Texto I, o verdadeiro alvo visado pelos terroristas
que atacaram os EUA no dia 11-09-2001 foi (foram)
a)
b)
c)
d)

as torres gêmeas e o Pentágono.
a arrogância americana e o seu apoio a Israel.
a passividade do Terceiro Mundo.
um sistema social e econômico mais justo e livre.

02 - O Texto I só NÃO afirma que
a) as torres gêmeas ao sul de Manhattan não foram o
verdadeiro alvo dos terroristas.
b) mesmo não sendo ideal, o sistema social e econômico
vigente é o melhor que a humanidade já conseguiu.
c) os terroristas representam uma elite absolutista, teocrática
e medieval.
d) o que realmente incomoda os fundamentalistas é a
arrogância de americanos e judeus.

03 - Assinale a ÚNICA alternativa que traduz o pensamento do
autor do Texto I.
a) O grito dos excluídos do Terceiro Mundo ecoa no grande
império ocidental.
b) A democracia e a economia de mercado são os pilares
que sustentam a cultura ocidental.
c) É preciso combater e destruir a elite teocrática oriental.
d) Nas sociedades democráticas, o cidadão não tem
possibilidades reais de atingir a prosperidade.
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04 - O autor do Texto I, na tentativa de traduzir o atentado, afirma
que
a) foi um ataque dos fracos contra os fortes.
b) o grito dos excluídos do Terceiro Mundo se fez ouvir no
Império.
c) foi um ataque perpetrado contra a democracia e a
economia de mercado.
d) os enviados da elite teocrática puderam mostrar sua força
à democracia satânica.

10 - Considere o seguinte fragmento:
“O que os radicais não toleram, mais que tudo, é a
modernidade.”
III III IV -

Em radicais, tem-se um ditongo decrescente.
A palavra que possui três letras e três fonemas.
Em toleram, tem-se um ditongo decrescente nasal.
Há um hiato na palavra mais.

Estão corretas somente
05 - De acordo com Vargas Neto, Drummond “anteviu”, no
Texto II, o fato abordado no Texto I.
Assinale a alternativa cujo verso MELHOR define essa
previsão.
a) “Amas a noite pelo poder de aniquilamento (...)”
b) “(...) porque não podes, sozinho, dinamitar a ilha de
Manhattan (...)”
c) “Caminhas entre mortos e com eles conversas (...)”
d) “Mas o terrível despertar prova a existência da Grande
Máquina (...)”

06 - Assinale a alternativa que NÃO traduz o ponto de vista do
eu-lírico, no Texto II.
a)
b)
c)
d)

Ainda é tempo de semear e mudar o mundo.
A ordem social vigente é injusta.
Diante da falta de sentido da vida, o homem opta por fugir.
Existe revolta no coração do homem moderno.

a)
b)
c)
d)

I e II.
I e III.
II e IV.
III e IV.

11 - Indique a alternativa em que há uma palavra cuja divisão
silábica está em DESACORDO com as regras gramaticais.
a) ter-ro-ris-tas / me-di-e-val / feu-dos / i-nin-ter-rup-ta-mente
b) Go-li-as / ex-clu-í-dos / en-vi-a-dos / Is-ra-el
c) de-mo-cra-ci-a / ex-as-pe-ra-ção / e-co-no-mi-a / sus-peitos
d) prin-ci-pais / e-xer-ce / re-al-men-te / ab-so-lu-to

12 - São acentuadas pela mesma razão as seguintes palavras:
a)
b)
c)
d)

heróis, até, têm.
terrível, existência, império.
século, tirânica, heroína.
excluídos, gêmeas, edifício.

07 - No Texto II, o eu-lírico só NÃO afirma que o/a
a) mundo tornou-se velho, levando as pessoas a viver
automaticamente .
b) virtude ficou restrita às estátuas de heróis do passado.
c) injusta distribuição já não incomoda o homem moderno.
d) ser humano, derrotado, adia a felicidade para outro século.

13 - Considerando
INCORRETA.

a

charge

abaixo,

assinale

a

afirmativa

O QUÊ? OS PORCOS INFIÉIS CONGELARAM MEU
CARTÃO DE CRÉDITO? ALÁ VAI ARRASÁ-LOS!
AQUI, TENTE O MEU
AMERICAN EXPRESS.

08 - Lendo o Texto II, pode-se concluir que o eu-lírico
a) canta a tristeza de se viver num mundo caduco, onde as
formas e as ações não encerram nenhum exemplo.
b) louva os heróis da guerra que preconizam a virtude nos
parques das cidades.
c) ama a noite que ameniza os problemas humanos,
preparando os homens para o despertar terrível.
d) considera mais sábio adiar para outro século a felicidade
coletiva.

09 - Assinale a alternativa que apresenta a relação sinonímica
correta.
a) Preconizam – aqueles que antecipam algum fato, o
mesmo que precursores.
b) Feudo – propriedade territorial sob o controle do povo.
c) Teocrática – forma de governo em que a autoridade é
emanada pelo povo.
d) Perpetrada – realizada sob a responsabilidade de um ou
mais indivíduos.

(Revista Veja, 10-10-2001.)

a) O vocábulo infiéis é acentuado por causa do ditongo
aberto éi.
b) Os vocábulos Alá e arrasá-los são acentuados pela
mesma razão.
c) A palavra crédito é acentuada pelo mesmo motivo do
vocábulo árabe.
d) Considerando as regras de acentuação gráfica, a palavra
quê está redigida de forma errada.

EAOT2002

4

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA - A

17 - Assinale a alternativa em que a 3ª estrofe do Texto II esteja
transcrita corretamente na 2ª pessoa do plural.

14 - Analise as afirmativas abaixo.
Anátema significa qualquer coisa detestada ou
reprovação enérgica e solene.
II - Nos vocábulos satânica e tirânica, observa-se a
presença de sufixo formando adjetivos.
III - Observa-se que as palavras aniquilamento, muitíssimo
e injusta foram formadas por derivação sufixal.
I-

Está(ão) correta(s) apenas
a)
b)
c)
d)

I.
II.
I e III.
I e II.

15 - Leia estes versos de Tomás Antônio Gonzaga.
“Numa noite sossegado
velhos papéis revolvia,
E por ver de que tratavam
Um por um a todos lia.
Eram cópias emendadas,
De quantos versos melhores
Eu compus na tenra idade
A meus diversos amores.”

a) Amais a noite pelo poder de aniquilamento que encerra / e
sabeis que, dormindo, os problemas vos dispensam de
morrer. / Mas o terrível despertar prova a existência da
Grande Máquina / e vos repõe, pequeninos, em face de
indecifráveis palmeiras.
b) Amai a noite pelo poder de aniquilamento que encerra / e
sabei que, dormindo, os problemas te dispensam de
morrer. / Mas o terrível despertar prova a existência da
Grande Máquina / e te repõe, pequenino, em face de
indecifráveis palmeiras.
c) Ame a noite pelo poder de aniquilamento que encerra / e
saiba que, dormindo, os problemas o dispensam de
morrer. / Mas o terrível despertar prova a existência da
Grande Máquina / e o repõe, pequenino, em face de
indecifráveis palmeiras.
d) Ameis a noite pelo poder de aniquilamento que encerra / e
sabeis que, dormindo, os problemas te dispensam de
morrer. / Mas o terrível despertar prova a existência da
Grande Máquina / e te repõe, pequenino, em face de
indecifráveis palmeiras.
18 - Leia os quadrinhos abaixo:
APOSTO COMO O
HAGAR VAI
ESQUECER QUE
HOJE É NOSSO
ANIVERSÁRIO DE
CASAMENTO!

As palavras destacadas classificam-se, morfologicamente,
como
a)
b)
c)
d)

I

substantivo, verbo, adjetivo e adjetivo.
adjetivo, preposição, pronome e substantivo.
advérbio, pronome, substantivo e substantivo.
substantivo, advérbio, pronome e adjetivo.

FELIZ
ANIVERSÁRIO DE
CASAMENTO,
HELGA!

QUE
ROMÂNTICO!

VOCÊ ME TROUXE UMA CAIXA DE
CHOCOLATES DA INGLATERRA!

16 - Considere esta charge de Jaguar.
III

II
É UMA
CAIXA TÃO
BONITA!

NÃO SE FAZEM
MAIS POMBAS
DA PAZ COMO

MAS ESTÁ COMPLETAMENTE
VAZIA, QUERIDO!

ANTIGAMENTE.

V

IV

O CAMINHO DE VOLTA
ERA TÃO LONGO...

CADÊ OS
CHOCOLATES?

Assinale a afirmativa INCORRETA.

VI

VII

Assinale a alternativa correta.
a) Se é um pronome apassivador.
b) Pombas é o complemento do verbo transitivo direto
fazem.
c) Antigamente é um advérbio de tempo.
d) Fazem é um verbo flexionado na 3ª pessoa do plural do
presente do indicativo.

a) Dik Browne apresenta, nos quadrinhos I e II, o vocábulo
que com a mesma classificação morfológica.
b) O verbo trazer, no quadrinho III, está flexionado no
pretérito perfeito do indicativo.
c) A frase do quadrinho VI está redigida de forma culta, pois
cadê é a forma abreviada de que é de.
d) Tão é um advérbio de intensidade e modifica o substantivo
longo.
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19 - Em relação a este período:

Leia atentamente o período abaixo para responder às
questões 23 e 24:

“Os fuzileiros cravam a Bandeira americana depois de tomar
Iwo Jima, em 1945, e os bombeiros (...) repetem o gesto
simbólico em Nova York.”,
é INCORRETO afirmar que
a) ele é composto por coordenação e subordinação e pode
ser considerado uma frase declarativa.
b) os sujeitos dos verbos em destaque são, respectivamente:
simples, oculto, simples.
c) há nele três adjuntos adverbiais, todos expressando
circunstância de lugar.
d) os verbos destacados são transitivos diretos.

20 - Existem muitas definições de sujeito. Uma delas é a
seguinte:
“Sujeito é o ser que pratica a ação expressa pelo verbo. ”
Assinale, dentre os enunciados
CONTRADIZ essa definição.
a)
b)
c)
d)

abaixo,

aquele

21 - Analise estas passagens extraídas do Texto I; em seguida,
assinale a que NÃO apresenta predicado nominal.
a) “O atentado foi cometido contra um sistema social e
econômico (...).”
b) “Não foi um ataque de Davi contra Golias.”
c) “Esse é o verdadeiro anátema dos terroristas (...).”
d) “Para eles, a democracia é satânica.”

22 - Observe com atenção as seguintes tiras, extraídas de
publicações do jornal O Globo no mês de setembro de 2001:

GATÃO DE MEIA-IDADE

Miguel Paiva
A GENTE PASSA A
VIDA TODA
QUERENDO
REALIZAR UM
SONHO.

No dia 11 de setembro de 2001, o mundo assistiu
horrorizado aos ataques contra o Pentágono e o World Trade
Center, os quais, acredita-se, foram perpetrados pelos
seguidores de Osama Bin Laden.

23 - Sobre ele, só NÃO se pode afirmar que o/a
a) trecho “No dia 11 de setembro de 2001” exprime uma
circunstância de lugar.
b) regência do verbo assistir está correta, pois, nessa
acepção, é transitivo indireto.
c) verbo assistir e o adjetivo horrorizado são núcleos de um
predicado verbo-nominal.
d) expressão “contra o Pentágono e o World Trade
Center” funciona como complemento do nome ataques.
24 - Com relação ao período em questão, é correto dizer que

que

“Trabalhas sem alegria para um mundo caduco (...).”
“Por isso tem de ser combatida e destruída.”
“A literatura estragou tuas melhores horas de amor.”
“Foi aos livros e localizou o poema ‘Elegia 1938’ (...).”

ESTE MUNDO
ESTÁ UM
TERROR

5

OS TERRORISTAS CONSEGUIRAM REALIZAR UM PESADELO EM APENAS 1 DIA.

a) sua segunda oração é uma subordinada adjetiva restritiva.
b) essa oração adjetiva é introduzida pelo pronome relativo
“os quais”, cujos antecedentes são “o Pentágono e o
World Trade Center”.
c) a expressão “pelos seguidores de Osama Bin Laden”
funciona como complemento do adjetivo “perpetrados”.
d) ele possui ainda uma terceira oração, constituída pelo
verbo “acreditar” mais o pronome “se”, que é índice de
indeterminação do sujeito.
25 - O termo destacado neste verso transcrito do Texto II exerce
função de predicativo.
“(...) e te repõe, pequenino, em face de indecifráveis
palmeiras.”
Só NÃO exerce essa mesma função o termo também em
destaque na seguinte alternativa:
a) “Aceitas a chuva, a guerra, o desemprego e a injusta
distribuição / porque não podes, sozinho, dinamitar a ilha
de Manhattan.” (C. D. Andrade)
b) “Cheguei, chegaste. Vinhas fatigada / E triste, e triste e
fatigado eu vinha.” (Olavo Bilac)
c) “Alma minha gentil, que te partiste / Tão cedo desta vida,
descontente, (...)” (Luís de Camões)
d) “E coerentemente assino embaixo / Eu acho que o meu
samba é uma corrente.” (Chico Buarque)

I
ESTE MUNDO
ESTÁ UM
TERROR

O POVO SEMPRE FOI
BUCHA DE CANHÃO.

AGORA VIROU
BUCHA DE AVIÃO.

II

Com relação a elas, assinale a alternativa INCORRETA.
a) O verbo “virar”, nessa acepção, é classificado como
verbo de ligação.
b) A expressão “um pesadelo” funciona como complemento
verbal.
c) A expressão “bucha de canhão” é núcleo de um
predicado nominal, o qual diz respeito, implicitamente, ao
termo “o povo”.
d) Os termos a gente, a vida toda e um sonho exercem,
respectivamente, função de sujeito simples, adjunto
adverbial e objeto direto.

26 - Há ERRO de concordância verbal na seguinte alternativa:
a) “Os homens se organizam em grupos, tecem comentários,
armam estratégias várias; estão divididos por dentro, não
chegarão a lugar algum.”
b) “É analfabeto quem não sabe ler, escrever e interpretar. As
estatísticas do governo, oportunamente, considera
alfabetizado quem assina o nome.”
c) “Os Estados Unidos já começaram os bombardeios no
Afeganistão.”
d) “Só tu conheces o secreto espinho / Que dentro d’alma me
pungindo está.”
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27 - Assinale a opção cuja concordância verbal está INCORRETA,
no que se refere à norma culta.
a) Mais de um soldado, impiedosamente, foram massacrados
nessa guerra.
b) Passará o Céu e a Terra, mas minhas palavras ficarão.
c) Existindo amor e fé, hão de surgir novos caminhos para o
entendimento humano.
d) Na chegada do novo milênio, viam-se, além do horizonte,
fogos de paz e de esperança.

28 - Leia atentamente as seguintes manchetes; em seguida,
assinale a opção cuja concordância verbal está de acordo
com a norma culta da língua.
a) “O que esperar de Harry Potter: atores que interpretam os
personagens de ‘Harry Potter’ parecem terem saído das
páginas do livro.”
b) “Milhões de brasileiros tem diabetes tipo 2, doença
conhecida como diabetes mellitus.”
c) “Cerca de 92 mil candidatos enfrentam pesada disputa
pelas 25 mil vagas do concurso para professor estadual
P3 e P5.”
d) “Crea afirma que, a partir de dezembro, devem haver mais
fiscalizações em obras suspeitas.”

29 - Sobre concordância nominal, é INCORRETO afirmar que
os/as
a) adjetivos compostos não sofrem variação em seu segundo
elemento quando este é um substantivo.
b) expressões mesmo, próprio e outro flexionam-se em
gênero e número, concordando com o substantivo ou
pronome substantivo aos quais se referem.
c) palavras meio e só podem funcionar como advérbios,
permanecendo, nesse contexto, invariáveis.
d) adjetivos bastante, quite e menos vão variar de acordo
com o substantivo a que se referem.

30 - Leia as frases abaixo, observando a concordância nominal.
I - I - Remeto-lhe anexo a certidão.
II - II - Os aviões andam rápido.
III - III - Estes alunos são o mais aplicados possível.
IV - IV - Ela comprou perfume e batom importado.
De acordo com a norma culta, está(ão) correta(s), somente
a)
b)
c)
d)

I, II e IV.
I e II.
II, III, IV.
II e III.

31 - Atentando à norma culta da regência, assinale a alternativa
que preenche correta e respectivamente as lacunas abaixo:
I - I -Visando _____ bem-estar mundial, a ONU assiste _____
países em crise.
II - II - Aviões americanos, precisando _____ alvos talibãs,
bombardeiam Cabul.
III - III - Atualmente, as embaixadas americanas visam _____
passaportes estrangeiros, com mais rigor.
IV - IV - Em pesquisa realizada nos EUA, após 11 de
setembro, contatou-se que a população americana
preferia revidar o ataque _____ tentar uma solução
pacífica.
a)
b)
c)
d)

ao – os – os – os – a
o – aos – os – aos – a que
o – os – aos – os – do que
ao – aos – aos – aos – em

6

32 - Assinale a alternativa correta quanto ao que preconiza a
regência verbal.
a) A saudade fez-lhe tristonho, incompreensivo.
b) Devo preferir mais a espada que o livro ou uni-los para o
bem de um país?
c) Não cora o livro de ombrear com o sabre / Nem cora o
sabre de chamá-lo irmão.
d) Se a mulher não lhe ama, não lhe quer mais, não insista.

33 - A alternativa INCORRETA quanto ao emprego culto da
regência nominal é:
a) O aspirante ao oficialato deve conhecer a sintaxe de sua
língua pátria.
b) Deves ser assíduo no cumprimento dos deveres.
c) Guerra entre países subdesenvolvidos. Arma principal:
miséria.
d) O amor a verdade faz de você um forte.

34 - Complete as lacunas abaixo, conferindo coesão e coerência
ao texto. A seguir, assinale a alternativa que apresenta a
seqüência correta.
“O AC-130 é a versão de ataque do C-130 utilizado na
guerra do Vietnã _____ o transporte de carga e tropas. O
avião, de velocidade e vôo baixos, pode ser equipado com os
mais poderosos armamentos disponíveis nos Estados Unidos,
entre eles, os canhões de 40 e 105 milímetros e
metralhadoras Vulcan Gatiling, capazes de disparar _____
2.500 tiros por minutos contra alvos em terra. _____
características permitem _____ também seja usado no
reabastecimento de aeronaves em vôo e no lançamento de
tropas em pontos estratégicos.”
a)
b)
c)
d)

para – até – Suas – que
em – somente – Todas – o qual
com – no máximo – As – porém
entre – só – Nossas – enfim

35 - Assinale a alternativa que interpreta corretamente a
circunstância expressa pelo conector destacado nestes
versos de Álvaro de Campos.

Formatados: Marcadores e numeração

“Sentir tudo de todas as maneiras
Ter todas as opiniões,
Ser sincero contradizendo-se a cada momento,
Desagradar a si-próprio pela plena liberdade de espírito
E amar as coisas como Deus.”
a)
b)
c)
d)

Concessão.
Comparação.
Causa.
Tempo.

36 - Assinale a alternativa em que uma palavra está sendo usada
INCORRETAMENTE quanto ao sentido.
a) O cabo pediu despensa ao sargento para acompanhar a
namorada ao cinema.
b) A sentinela estava armada de fuzil.
c) Há um segmento social a favor da descriminação das
drogas.
d) O quartel distratou a viagem ao Oriente.

Formatados: Marcadores e numeração
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37 - Quanto à conotação e denotação, assinale a alternativa que
apresenta relação INCORRETA.

40 - Uma das alternativas abaixo constitui um vício de linguagem.
Assinale-a.

a) “Trabalhas sem alegria para um mundo caduco” —
Predomínio da conotação.
b) “O verdadeiro alvo visado pelos terroristas que atacaram
Nova York e Washington na semana passada não foram
as torres gêmeas do sul de Manhattan nem o edifício do
Pentágono. O atentado foi cometido contra um sistema
social e econômico, (...)” — Predomínio da denotação.
c) “Um comprimido fabricado há quatorze anos pela Bayer, o
Cipro, é a única droga capaz de combater a infecção por
anthrax na forma pulmonar.”
—
Predomínio da
conotação.
d) “Minha bela Marília, tudo passa; / A sorte deste mundo é
mal segura; / Se vem depois dos males a ventura, / Vem
depois dos prazeres a desgraça (...)” — Predomínio da
conotação.

a) “A mulheres lembra o que esqueceu ao diabo.”
b) “Qual um filósofo, o poeta vive a procurar o mistério das
coisas.”
c) “Assistiu e gostou do espetáculo.”
d) “Porém já cinco sóis eram passados.”

38 - No que se refere às funções da linguagem, relacione
corretamente a 2ª coluna com a 1ª e, a seguir, assinale a
alternativa correta.
1ª Coluna
( )

“Os fuzileiros cravam a bandeira americana depois de
tomar Iwo Jima, em 1945, e os bombeiros (...) repetem
o gesto simbólico em Nova York.”

( )

( )

“Se amor não é, qual é este sentimento?
Mas se é amor, por Deus, que causa é a tal?
Se boa por que tem ação mortal?
Se má por que é tão doce o seu tormento?”

( )

“Catar feijão se limita com escrever: / jogam-se os grãos
na água do alguidar / e as palavras na folha de papel; /
e depois, joga-se fora o que boiar. / Certo, toda palavra
boiará no papel, / água congelada, por chumbo seu
verbo: / pois para catar esse feijão, soprar nele, / e jogar
fora o leve e oco, palha e eco.”

2ª Coluna
Há PREDOMINÂNCIA da função
1234-

metalingüística.
poética.
referencial.
conativa.

a)
b)
c)
d)

4–3–2–1
3–4–2–1
1–2–3–4
2–1–4–3

39 - Todas as alternativas abaixo apresentam vícios de linguagem,
EXCETO:
a) A refeição ficou ruim por causa da má mão dela.
b) O avião sobrevoou sobre a floresta amazônica.
c) A varíola mata um terço dos infectados, cega metade dos
sobreviventes e deforma o semblante de todos.
d) O papa Paulo VI pediu a paz.

