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Tome como base as ideias apresentadas nos textos a seguir, suas possíveis interpretações e os conhecimentos linguísticos 

abordados para responder às questões de 1 a 10. 

 

Texto I 

A farsa e os farsantes 
É na hora de levantar da mesa que a garota sente a dor. Morde os beiços, solta o grito:  
− Papai!  
O pai penteia a menor que vai ao colégio. Cabelos revoltos, cabeça mais revolta ainda, é um drama manter aqueles fiapos arrumados 

em cima do pequenino crânio que ele tanto ama.  
− Que foi?  
E antes de qualquer resposta, abre os braços para receber a filha que vem caindo, aos pedaços, o rosto vermelho, duas lágrimas súbitas 

correndo, pelas gordas bochechas:  
− Minha perna!  
Recebe a filha nos braços, tenta forçá-la a andar, mas o corpo dela cai para o lado, a perna parece endurecida, como se fizesse parte de 

um outro organismo. Então apela para a força e levanta-a nos braços, já há muito não a segura assim, desde que começara a ficar mocinha. No 
trajeto da sala para o quarto lembra noites antigas, em que a menina acordava e pedia colo, ele ficava a noite inteira com o pequenino corpo 
nos braços, andando pelo escuro com sua preciosa carga feita de amor, medo e duas mãozinhas que o agarravam quando tentava deitá-la outra 
vez na cama.  

Agora, o corpo cresceu, pesa em seus braços, mas a fragilidade da menina é a mesma.  
A menor fica pelos cantos, a cara amarrada, rosnando, esperando uma resposta do pai. A maior estava imóvel aguardando o pai. Numa 

pausa, enquanto procura a pomada para fazer a fricção doméstica, vê a menor tirando o uniforme. 
− Que que é isso? Você não vai ao colégio?  
A resposta é negativa. Se a outra não vai, ela também não vai. O pai argumenta com a dor, a pomada cor de iodo que começa a esfregar 

pelos joelhos da outra, mas a menor é sábia e vil quando insinua:  
− Isso é embromação, papai! Ela não tem nada!   
A vontade primeira é esfregar pomada no nariz dela. Nunca a mais velha fingiria a esse ponto. Espinafra a menor, cita exemplos antigos 

e convincentes, apanha a merenda e a pasta, empurra-a pelo elevador, e quase se esquece de recomendar à empregada para desculpar a falta 
da outra.  

E a outra faz o seu papel de dor e impotência. As lágrimas secam, mas a perna ainda dói -  e ele descobre um vermelhão perto dos 
joelhos e teme. Olha uma velha imagem de Santa Luzia que a mãe lhe havia dado: momento ideal de oração, pedir proteção para aquele joelho, 
mas assim também não, é covardia demais, e prefere telefonar para o médico. 

Quando acaba de discar, e antes de o médico atender, a filha já se levantara e correra ao telefone para cortar a ligação. 
− Não precisa não, papai, eu já estou boa!  
− O quê! 
E novo pranto, desta vez mais sincero: aos soluços, a verdade é dita: 
− Eu não sabia nada para a prova, papai!  
Alisa os cabelos da filha, feliz já, de não ser nada. E a certeza de que a filha não tivera nada lhe dá súbita e incontrolada ternura. Beija-

a avidamente, reencontrado em sua rotina e sossego.  
− E agora?  
Agora, é tratar de passar a tarde juntos, como há muito tempo não passavam. Desencavam velhas revistas, deitam-se na cama e ficam 

vendo figuras, depois jogam uma partida de batalha naval, A6, F7, D8 − água.  
Acerta uma parte do cruzador. Água. Ela ganha por dois submarinos e um pedaço de avião.  
− Vamos fazer banana frita?  
Enxotam as duas empregadas da cozinha e fazem, eles mesmos, uma deliciosa banana frita, e comem com avidez e grandes goles de 

guaraná.  O pai a via tão alegre naquele instante! Até que, de repente, quando maior é a comilança, ouvem o barulho do elevador que para no 
andar.  

− É ela! Pelo jeito furioso de bater a campainha, é mesmo a menor que volta do colégio.  
Então, pai e filha olham-se nos olhos e correm para o quarto. Quando a outra chega, encontra a irmã gemendo sobre a cama, e o pai, 

apreensivo e corrupto, abaixando o termômetro com grandes solavancos, para ver se a febre já tinha passado. 
Carlos Heitor Cony (Com adaptações)Vocabulário 

1. Avidez: intenso 

2. Espinafra: repreende, ridiculariza, xinga. 

3. Rosnando: resmungando; esbravejando. 

4. Solavancos: movimentos bruscos. 

5. Súbitas: que ocorre de modo imprevisto; que acontece inesperadamente. 

6. Vil: desprezível; falta de consideração. 
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1. Pode-se depreender do texto que 

 

I. a irmã mais nova sente-se enfurecida pelo fato de o pai deixar de pentear seus cabelos e socorrer a irmã mais velha.  

II. desde o início do texto percebe-se a farsa compactuada entre o pai e a filha maior.  

III. a irmã mais nova gostava de implicar com a irmã por ciúme da cumplicidade entre o pai e a mais velha.  

IV. o pai, ao saber a verdade, alivia-se pela filha não estar realmente doente.  

V. ao final, o pai e a filha olham-se com cumplicidade a fim de assegurar a farsa diante da irmã mais nova que chegara da 

escola.  

 

Estão corretas as proposições 

A  I e IV. 

B  II e III. 

C  I e III. 

D  II e V. 

E  IV e V. 

 

2. Assinale a opção que, por meio de um predicado verbo-nominal, apresenta a ação e estado em um dos trechos da crônica. 

A  “mas a menor é sábia e vil”. 

B  “A menor fica pelos cantos”. 

C  “A vontade primeira é esfregar pomada no nariz dela”.  

D  “O pai a via tão alegre naquele instante”. 

E  “E a outra faz o seu papel de dor e impotência”. 

 

3. Considere o trecho a seguir para assinalar a opção correta a respeito da análise sintática do termo destacado.   

“Olha uma velha imagem de Santa Luzia que a mãe lhe havia dado: momento ideal de oração, pedir proteção para 

aquele joelho, mas assim também não, é covardia demais, e prefere telefonar para o médico. ” 

 

O termo preposicionado em destaque corresponde, sintaticamente, a um 

A  adjunto adnominal. 

B  aposto explicativo. 

C  complemento nominal. 

D  adjunto adverbial. 

E  agente da passiva. 

 

4. Os adjuntos adnominais nem sempre vêm precedidos de preposição, entretanto, quando isso ocorre, faz-se necessária uma 

análise para diferenciá-los dos complementos nominais. Analise, sintaticamente, os seguintes períodos. 

 

I. “E antes de qualquer resposta, abre os braços para receber a filha que vem caindo”. 

II. “A menor fica pelos cantos, a cara amarrada, rosnando, esperando uma resposta do pai”. 

III. “E a outra faz o seu papel de dor e (de) impotência”. 

IV. “Alisa os cabelos da filha, feliz já, de não ser nada”. 

 

A  Os termos analisados apresentam funções sintáticas distintas.  

B  Em I e II, os termos destacados desempenham função sintática de adjunto adnominal, pois especificam substantivos 

abstratos. 

C  Em II e III, os termos destacados desempenham função sintática de complemento nominal, pois completam advérbios. 

D  Em II e IV, os termos destacados desempenham função sintática de adjunto adnominal, pois determinam substantivos 

concretos. 

E  Os termos analisados apresentam funções sintáticas semelhantes. 
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Texto II 

Pais e filhos adolescentes: diálogo e compreensão 

“Nossos adolescentes atuais têm maus modos”, “desprezam a autoridade”, “são desrespeitosos com os adultos” e “propensos a ofender 
seus pais”. Poderia ser um diagnóstico contemporâneo, feito por algum adulto impaciente com a vida, pouco compreensivo e um tanto inábil 
sobre uma das fases mais delicadas do desenvolvimento humano, mas essas palavras foram proferidas no século V a.C., na Grécia, por ninguém 
menos que Sócrates.  

Não é de hoje, então, que o conflito entre gerações faz os adultos imaginarem – equivocadamente – que os “adolescentes atuais” são 
“mais difíceis”, “indóceis” ou “agressivos” do que os de antes. Na adolescência, há uma transição em marcha, uma ruptura entre o filho 
idealizado pelos pais e o filho real. Essa transição causa choques, envolve enfrentamentos, mas é normal e precisa ser encarada com serenidade. 
Nessa época iniciam-se todos os apavorantes conflitos de gerações.  

Alguns pais creditam as mudanças de conduta e de temperamento pelas quais passam os filhos, na 
adolescência, a fatores externos – amizades, namoros, festas, internet –  É como se os responsáveis sentissem 
que os filhos continuariam os mesmos se alguém ou alguma coisa não tivesse interferido. Mas não é o caso: a 
mudança parte do próprio adolescente, e das circunstâncias e dos estímulos aos quais estão expostos.  

De fato, desenvolver novos interesses, gostos e hábitos, muitas vezes até contrários aos dos pais, não 
só é etapa normal do processo de construção da identidade, mas também de aquisição da autonomia. A 
atitude de pré-julgar o adolescente deve ser revista pelos pais. 

É necessário deixar claro que esta não é uma ruptura com a família, mas sim a transformação de 
vínculos infantis de relacionamento por outro tipo de vínculo mais maduro, mais independente e de maior 

tolerância (menor idealização) dos pais.  O desenvolvimento da maturidade dos adolescentes dá abertura aos diálogos sinceros em família.  
Para enfrentar o percurso, enquanto isso, as primeiras ferramentas à disposição dos pais são paciência e compreensão, inclusive com seus 
próprios sentimentos. Tudo é questão de tempo. 

Assim como é normal o filho entrar em choque com a família, também é normal que os pais passem a se relacionar com o filho de outra 
forma, desenvolvendo, por vezes, uma postura de repreensão e estranhamento sobre o comportamento adquirido pelo adolescente. 
Entretanto, é necessário estar atento aos sinais protagonizados pelos filhos para além das situações concretas.  Uma fala atravessada, por 
exemplo, não significa que o adolescente esteja rechaçando valores defendidos pela família, mas tentando sondar como os responsáveis 
encaram determinados pontos de vista.  Do contrário, sem captar com sensibilidade tais procedimentos, de 
repente, o filho ideal, a criança que era como uma extensão da família, pode se tornar, equivocadamente, 
um estranho.  

Fechar o diálogo é sustentar o estranhamento. Até porque, garantem os especialistas, mesmo 
quando parece alheio, o adolescente ouve a família: “Os pais imaginam que os filhos não prestam atenção 
em suas palavras, não lhes dão ouvidos. Não é verdade”, afirmou o médico hebiatra (especializado em 
adolescência) Maurício de Souza Lima, em entrevista ao médico Dráuzio Varella: “Muitos [pacientes] já me 
disseram textualmente: ‘Sabe, na hora, eu lembrei-me do que meu pai e minha mãe falam, e achei melhor 
não fazer aquilo’. 

É preciso reconhecê-la e respeitá-la como um indivíduo que passa por uma fase que pode estar marcada por um sentimento de solidão, 
por melhor que estejam as relações com os pais ou com os amigos. Às vezes os desentendimentos são tão exaustivos que desmotivam a 
ressignificação do diálogo entre pais e filhos. Não é incomum, neste período, que os adolescentes desenvolvam mecanismos de defesa e passem 
a omitir informações ou mesmo a contar versões que não correspondem aos fatos. Por isso mesmo, não podemos desistir de dialogar.  

Laércio da Costa Carrer - jornal Estadão (Com adaptações) 

 

Vocabulário  

1. Inábil: que não demonstra habilidade. 
2. Rechaçando: fazer retroceder, opondo resistência; repelir, rebater. 

3. Repreensão: ação ou efeito de repreender (censurar); reprovação. 

4. Ressignificação: atribuir novo significado a acontecimentos através da mudança de sua visão de mundo. 

5.  Sondar: investigar, averiguar, sem chamar a atenção. 

 

5. Considere a compreensão e a interpretação do texto II, e julgue os itens. 

C E 
O parágrafo inicial põe em evidência que o comportamento juvenil não é um problema exclusivo da atualidade, 

mas questionado há muitos séculos, mesmo antes de Cristo. 

C E 

Segundo o texto, os pais costumam atribuir as alterações de condutas dos filhos a terceiros. O autor defende 

esse ponto de vista ao afirmar que essas condutas fazem parte  do processo de construção da identidade do 

jovens. 

C E 
Muitos pais, nem sempre, estão preparados para enfrentar as dificuldades que os filhos lhes apontam e, com 

isso, adotam posturas repreensivas sobre o comportamento do adolescente. 

C E 
A conclusão apresentada pelo autor é que, para os pais, é preciso ser fiel aos seus apontamentos, às suas 

diretrizes e a sua autoridade, pois os filhos têm o hábito de discordar e de testar o comportamento deles. 

 

Marque a opção que corresponde, respectivamente, ao julgamento adequado das afirmativas. 

A  CCEC. 

B  CEEE. 

C  CECE. 

D  ECEC. 

E  CECC. 
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6. Tomando como referência os aspectos estruturais e linguísticos do estudo sobre aposto, julgue as assertivas cuja 

classificação entre parênteses está de acordo com o tipo de aposto apresentado nos trechos a seguir.  

I. “A menor fica pelos cantos, a cara amarrada, rosnando, esperando uma resposta do pai. A maior estava imóvel 

aguardando o pai”.  (aposto especificativo) 

II. “Alguns pais creditam as mudanças de conduta e de temperamento pelas quais passam os filhos, na adolescência, a 

fatores externos – amizades, namoros, festas, internet”. (aposto enumerativo) 

III. “Para enfrentar o percurso, enquanto isso, as primeiras ferramentas à disposição dos pais são paciência e 

compreensão, inclusive com seus próprios sentimentos. Tudo é questão de tempo”. (aposto resumitivo) 

IV. “Não é verdade”, afirmou o médico hebiatra (especializado em adolescência) Maurício de Souza Lima”. (aposto 

explicativo) 

V. “em entrevista ao médico Drauzio Varella: Muitos [pacientes] já me disseram textualmente: ‘Sabe, na hora, eu lembrei-

me do que meu pai e minha mãe falam, e achei melhor não fazer aquilo’”. (aposto especificativo) 

 

Estão corretas 

A  uma assertiva, apenas. 

B  duas assertivas, apenas. 

C  três assertivas, apenas. 

D  quatro assertivas, apenas. 

E  todas as assertivas. 

 

Texto III 

Premonição 

Matt estava deitado na cama. Fazia um dia que ele tinha usado o Martelo de Thor. Fen não contara nada a ninguém. Laurie também 
não. Matt queria acreditar que isso significava que eles iam esquecer tudo, embora não pudesse evitar pensar que os dois estavam esperando 
pelo momento certo. [...] 

Talvez se ele dormisse... Matt tinha algumas das melhores ideias à noite, quando podia relaxar e parar de se preocupar.  
Quando adormeceu, ele sonhou com o projeto de ciências... todas as maneiras como poderia estragar tudo de novo e envergonhar a 

família. Sonhou repetidamente que conseguia construir o melhor projeto de todos, apenas para, em seguida, disparar por acidente o Martelo 
de Thor e despedaçar o trabalho na frente da escola inteira. Finalmente, seu cérebro pareceu se cansar daquilo e decidiu largá-lo no meio de 
um campo.  

Era dia. Matt ficou ali parado, olhando para o céu. Não estava sozinho, podia sentir alguém atrás de si. Mas não se virou para ver quem 
era, pois estava ocupado, fitando o sol – e o lobo que o perseguia. 

O lobo era uma sombra imensa e negra, com olhos vermelhos fulgurantes e presas reluzentes. O sol era uma carruagem resplandecente 
puxada por três cavalos brancos. 

– São Sköll e Sol – murmurou Matt. – Hein? – exclamou uma voz de menina atrás dele. Parecia ser de alguém que ele deveria conhecer 
e, no sonho, isso parecia ser verdade, mas o cérebro adormecido não conseguia situá-la. 

– Um mito nórdico. O sol circunda a Terra porque ela está tentando fugir do lobo Sköll. E a lua... – Matt apertou os olhos contra o sol 
brilhante. Atrás da carruagem de Sol, ele distinguiu uma versão mais pálida, perseguida por outro lobo de sombra. – Lá está ele. Atrás de Sol. 
Máni (Lua), perseguido por Hati.  

– Parece que os lobos estão chegando perto.  
Matt balançou a cabeça. 
– Isso só vai acontecer quando o Ragnarök chegar. 
– Ragnarök?  
– O fim do mundo. Supostamente vai acontecer quando Loki matar Balder. Então, Sköll pegará Sol, e Hati pegará Máni, e o mundo será 

mergulhado numa noite e num inverno eternos. Mas isso não vai... 
Os lobos saltaram e reduziram a distância. Os condutores das carruagens chicotearam os cavalos, que avançaram.  
Matt soltou a respiração. 
– Certo, é só... 
Os lobos investiram novamente. Cravaram as fortes mandíbulas e puxaram. As carruagens foram jogadas para trás, e os cavalos voaram. 

O sol e a lua foram derrubados. Os lobos mergulharam atrás deles, abriram as bocarras e...  
Trevas.  
Matt se sentou na cama de repente, o coração batendo tão forte que ele poderia jurar que conseguia ouvi-lo. Ragnarök. O fim do 

mundo. Matt piscou forte. Balançou a cabeça. Sim, sua família acreditava no Ragnarök, e a Vidente sempre procurava por sinais, mas eles já os 
buscavam desde muito antes da morte dos velhos deuses. Como os velhos deuses foram... burros, eles todos estavam mortos havia muitos 
anos. De acordo com a Vidente, isso significava que, quando o Ragnarök chegasse, alguns dos descendentes teriam de assumir o lugar dos 
deuses originais na batalha final. Estariam tomados pelos poderes dos deuses, e enfrentariam os monstros conforme fora predito. Felizmente, 
o Ragnarök não viria durante a vida de Matt. O que estava por vir era a feira de ciências. Não era exatamente um evento apocalíptico, mas até 
parecia ser.  

Ele esfregou o rosto e bocejou. Porém, toda vez que fechava os olhos, via os lobos perseguindo o sol e a lua. Balançou a cabeça.  
Isso não o ajudaria na feira...  
Ou será que ajudaria?  
Matt sorriu, se esticou de novo e adormeceu. 

K. L. Armstrong, M. A. Marr, Lobos de Loki - Crônicas de Blackwell, Rio de Janeiro, Ed. Rocco, 2015, l 390 – 437.  
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Vocabulário 

1.Premonição: sensação ou sonho daquilo que ainda pode acontecer; suposta visão do que pode ocorrer; palpite ou pressentimento. 

Ocorrência que deve ser considerada como um aviso; advertência. 

2. Martelo de Thor: arma feita pelos anões do reino de Nidavellir com o minério de uru, foi batizada de Mjolnir que significa “aquilo 

que esmaga”. 

3. Fitando: observando, olhando atenciosamente. 

4. Fulgurantes: capaz de fulgurar; que relampeja intensamente. Que possui um brilho intenso; que é brilhante; reluzente. 

5. Resplandecente: que ou aquilo que resplandece; que brilha ou reluz; luzente, brilhante: pôr do sol resplandecente. 

6. Sköll e Hati: na mitologia nórdica, Sköll é um lobo que persegue os cavalos Arvákr e Alsvid, os quais puxam a carruagem que carrega 

o sol, e  Hati é seu irmão lobo que persegue a lua pelo céu noturno até a hora do Ragnarök, quando ambos engolirão esses corpos 

celestes. 

7. Circunda: envolve, circula ao redor. 

8. Ragnarök: uma série de eventos futuros, incluindo uma grande batalha que resultaria na morte de diversos deuses, seguido de 

ocorrências de várias catástrofes naturais. 

9. Loki: é um deus ou um gigante da mitologia nórdica. Deus da trapaça e da travessura, também está ligado à magia e pode assumir a 

forma que quiser. 

10. Investiram: atiraram-se com ímpeto; acometer, atacar, assaltar. 

11. Apocalíptico: referente ao Apocalipse; visão apocalíptica. Estilo apocalíptico, estilo obscuro, incerto. 

 

7. Levando em consideração que predicação verbal é a forma de ligar o sujeito ao predicado da oração ou ao predicativo do 

sujeito, considere as orações abaixo. 

I. Finalmente, seu cérebro pareceu cansado daquilo. 

II. Matt sonhou com seu projeto da feira de ciências. 

III. Os deuses dariam seus poderes a seus descendentes. 

 

Assinale a opção em que a afirmativa esteja corretamente analisada quanto à predicação verbal. 

A  Os itens I e II apresentam: verbo de ligação e verbo transitivo direto, respectivamente. 

B  Os itens II e III possuem verbos intransitivos. 

C  Apenas o item III possui verbo transitivo direto e indireto. 

D  Os itens II e III apresentam verbos transitivos direto e indireto, respectivamente. 

E  O item I possui verbo intransitivo. 

 

8. Assinale a opção que apresenta verbo intransitivo. 

A  “...despedaçar o trabalho na frente da escola inteira....” 

B  “Matt tinha algumas das melhores ideias à noite...” 

C  “O sol era uma carruagem resplandecente...”  

D  “Os lobos reduziram a distância.”  

E  “Matt ficou ali.” 

 

Texto IV 

Cão farejador Thor honra nome de super-herói em trabalho de resgate na cidade de Brumadinho 

Border Collie de 5 anos do Corpo de Bombeiros trava luta contra a lama desde o dia do rompimento da 

barragem 

Ana Lúcia Azevedo 

Resistência. Coragem. Fidelidade. Thor honra o nome de super-herói inspirado no deus das 
batalhas. Sua atuação é uma luta árdua contra a lama e o tempo no resgate de vítimas.  

No Instagram, o sargento escreveu na quarta-feira (30/01): “Eu sou o sargento Leonardo, esse aqui 
é o Thor. O Thor tem cinco anos e está trabalhando muito, já encontrou um monte de vítimas por aí debaixo 
dessa lama. Agora ele vai descansar, tomar um suplemento vitamínico que os médicos veterinários vão 
passar para ele e amanhã volta a trabalhar. Eu já perdi a conta de quantas pessoas ele achou já. 
Infelizmente, poucas vivas. Esse cão aqui já foi para várias missões comigo. Já esteve em Mariana, 
Herculano, Sardoá. O Thor trabalha muito comigo. Só hoje, já fomos lá no pontilhão e perto do ônibus. 
Lugares de acessos muito difíceis”.  

Disponível em: https://oglobo.globo.com/brasil/cao-farejador-thor-honra-nome-de-super-heroi-em-trabalho-de-resgate-em-

brumadinho-23416068 , acessado em 31/01/2019. 

 

 

9. Observe as orações seguintes, analise-as sintaticamente e responda ao que se pede. 

I. A atuação de Thor é uma luta árdua contra a lama e o tempo. 

II. A atuação de Thor tornou a luta árdua contra a lama e o tempo. 
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Nas orações temos, respectivamente, 

A  dois predicativos dos sujeitos desempenhados pelo termo “uma luta árdua” nas duas ocorrências. 

B  dois predicativos do objeto desempenhados pelos termos “contra a lama e o tempo” e “uma luta árdua”. 

C  um predicativo do sujeito e um predicativo do objeto desempenhados pelos termos “uma luta árdua”. 

D  um predicativo do objeto e um predicativo do sujeito por meio dos termos “árdua” nas duas ocorrências. 

E  um predicativo do sujeito e um objeto direto desempenhados pelos termos “luta” e “uma luta árdua”. 

 

10. Observe as formas verbais presentes nas frases seguintes e marque o item correto quanto às classificações dos 

predicados. 

I. “Thor honra o nome de super-herói”.  

II. “Sua atuação é uma luta árdua contra a lama e o tempo...”  

III. “Já esteve em Mariana, Herculano, Sardoá.” 

 

A  Predicado verbal, predicado verbal e predicado verbal. 

B  Predicado nominal, predicado verbo-nominal e predicado verbal. 

C  Predicado nominal, predicado verbal e predicado verbo-nominal. 

D  Predicado verbal, predicado verbo-nominal e predicado nominal. 

E  Predicado verbal, predicado nominal e predicado verbal. 
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