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VESTIBULAR 2010 
 
 
LEIA, COM ATENÇÃO, O TRECHO A SEGUIR, RETIRADO DA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA, E RESPONDA ÀS 
QUESTÕES DE 1 A 5. 
 
 

TÍTULO II 
Dos Direitos e Garantias Fundamentais 

CAPÍTULO I 
DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS 

 
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
I. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição; 
II. ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei; 
III. ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante; 
IV. é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; 
V. é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral 
ou à imagem; 
VI. é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos 
religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias; 
VII. é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de 
internação coletiva; 
VIII. ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, 
salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação 
alternativa, fixada em lei; 
IX. é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de 
censura ou licença; 
X. são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a 
indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; 
XI. a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, 
salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação 
judicial; 
XII. é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações 
telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins 
de investigação criminal ou instrução processual penal; 
XIII. é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a 
lei estabelecer; 
XIV. é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao 
exercício profissional; 
XV. é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, 
nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens; 
XVI. todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de 
autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo 
apenas exigido prévio aviso à autoridade competente; [...] 
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(Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 – 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3% 
A7ao.htm. Acesso em 30 de agosto de 2009.) 

1. 
 
Relativamente ao caput do artigo 5º, somente 
NÃO é possível afirmar: 
 
A) Brasileiros e estrangeiros têm os mesmos 
direitos à propriedade. 
B) Não é permitido tirar a vida de alguém que 
more no País. 
C) É vedada a violação à liberdade das pessoas 
que residem no País. 
D) Homens, mulheres e crianças são 
intrinsecamente iguais. 
 
 
2. 
 
Todas as alternativas a seguir apresentam 
conteúdos implícitos ao trecho da Constituição, 
EXCETO: 
 
A) É possível que as pessoas sejam atacadas 
verbalmente. 
B) A calúnia é algo ruim, negativo. 
C) A informação é um bem precioso. 
D) Todos podem posicionar-se livremente. 
 
 
3. 
 
Assinale a paráfrase ADEQUADA para o inciso IV. 
 
A) A manifestação de pensamento é livre apenas 
para aqueles que se identifiquem formalmente. 
B) A manifestação de pensamento é livre, desde 
que sejam explicitados os nomes dos envolvidos. 
C) A manifestação de pensamento é livre, 
ressalvadas as situações em que aquele que 
expressa sua opinião não indique sua identidade. 
D) A manifestação de pensamento é livre, sendo 
proibida a calúnia. 
 
 
 
 
4. 
 

Sobre o caput do artigo 5º e os seus incisos 
transcritos, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) Apenas na ausência de guerras ou outros 
conflitos de ordem política, o cidadão brasileiro 
pode se locomover livremente para territórios 
estrangeiros, levando seus bens. 
B) A lei pode permitir quebra de sigilo de 
comunicações interpessoais, orais ou escritas, 
registradas, bem como a entrada em domicílios 
particulares, desde que não seja no período da 
noite. 
C) Todos os civis e militares devem prestar 
assistência religiosa. 
D) A censura restringe-se aos artistas; cientistas e 
jornalistas não podem sofrer censura. 
 
 
5. 
 
Observe cada elemento destacado abaixo, 
retirado do inciso indicado entre parênteses. 
 
1 . senão (inciso II) 
2 . salvo (inciso VIII) 
3 . independentemente (inciso IX) 
4 . desde que (inciso XVI) 
 
Nos incisos indicados entre parênteses, são 
intercambiáveis (ou seja, podem ser substituído 
um pelo outro), do ponto de vista do sentido, 
apenas os itens: 
 
A) 1 e 2. 
B) 2 e 4. 
C) 1 e 4. 
D) 2 e 3. 
 
 
 
 
 
AS QUESTÕES DE 06 A 11 DEVEM SER 
RESPONDIDAS COM BASE NA LEITURA DAS OBRAS 
INDICADAS PREVIAMENTE. 
 
 



Português                                                                                                                                                 
 

125 
 

 

QUESTÃO 6 
 
Assinale o trecho da novela de Autran Dourado 
que NÃO faz relação com seu título, Uma vida em 
segredo. 
 
A) “Tudo passou e Biela voltou à vida de todo dia. 
Procurava se acostumar à nova vida. Se 
acostumava, era agora realmente uma pessoa de 
casa, um gato que passeia pelas salas e corredores 
a sua sonolência, sem que ninguém se incomode.” 
B) “Mas do que ela gostava mesmo era de 
acompanhar defunto. Conhecia pelo repique do 
sino, alguém estava saindo. Corria para a igreja, 
em tempo de alcançar o morto no caminho do 
cemitério.” 
C) “Prima Biela mudava devagar, ninguém 
reparava que mesmo devagar prima Biela 
mudava. Só viam depois, muito depois, quando 
num momento de generosidade interrompiam sua 
distração e, olhando para trás, procurando se 
lembrar como era mesmo antes prima Biela, 
diziam prima Biela mudou.” 
D) “Ninguém mais se lembrou de mandar chamar 
prima Biela para a sala, para o quarto do oratório, 
para fazer sala às visitas. Quando por acaso 
Constança reparava que prima Biela não saía mais 
da cozinha, dava de ombros, dizia se quer assim, 
fica assim.”. 
 
 
7. 
 
O estranhamento de Biela para com sua nova vida 
NÃO se manifesta diante: 
 
A) dos vestidos novos comprados por prima 
Constança. 
B) da figura de primo Conrado, que lhe incutia 
medo. 
C) das brincadeiras de Alfeu. 
D) da música produzida por Mazília. 
 
 
 
8. 
 
Assinale a alternativa em que o trecho transcrito 
NÃO demonstra um dos traços recorrentes da 
novela de Autran Dourado, Uma vida em segredo: 
o uso do discurso indireto livre. 

 
A) “E antes de dormir pensava em Mazília com 
muita tremura e dizia que ela tinha tudo para ser 
uma moça feliz.”. 
B) “O primo era de umas ausências de vista 
estranhas, ficava olhando enviesados uns longes 
para além dos cimos.Tinha até, de raro em raro, 
uns ataques de repelão e espuma, diziam que 
ficou bom no fim da vida, com umas ervas de seu 
Querêncio Gouveia. Conrado no fundo tinha 
medo, a coisa no fundo podia se repetir na filha 
Biela, essas histórias de herança de corpo e da 
alma.” 
C) “Vencido o primeiro momento de espanto, as 
meninas se aliviaram logo rindo, e trataram de 
outros 
assuntos. Num instante se esqueceram de Biela. 
Não era o que elas esperavam. Não foi assim no 
primeiro dia, na chegada?” 
D) “Diante das respostas de prima Biela, diante do 
olhar, da mansidão, da naturalidade com que ela 
dizia todas essas coisas, Conrado desistiu de 
prosseguir, aceitou-a resignadamente.Quem sabe 
ela não era um daqueles pobres de espírito de 
quem era o reino do céu, não era assim que padre 
Matias falava?”“. 
 
 
 
9. 
 
Os contos reunidos em Os da minha rua, de 
Ondjaki, têm como traço recorrente, EXCETO: 
 
A) a memória de uma infância feliz em Luanda. 
B) a denúncia social explícita de uma Angola pós-
independência. 
C) a presença constante de marcas de oralidade. 
D) a linguagem lírica que aproxima a prosa da 
poesia. 
 
 
 
10. 
 
São fatos presentes nas histórias contadas por 
Ondjaki em Os da minha rua, EXCETO: 
 
A) a chegada da TV a cores à casa das famílias 
angolanas. 
B) a despedida dos professores cubanos. 
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C) a ida ao comício do Dia Internacional do 
Trabalhador. 
D) a visita a Portugal junto do avô. 
 
 
 
11. 
 
Segundo Tânia Macedo, “Se a cidade de Luanda é 
o espaço privilegiado trilhado pela maioria dos 
textos ficcionais angolanos no pré e pós-
independência, talvez poucas personagens 
possam exemplificar as transformações pelas 
quais passou o país e a literatura de Angola nos 
últimos cinquenta anos como as infantis (...)”. 
 
Assinale a passagem em que NÃO comparecem 
indícios das transformações a que se refere o 
comentário: 
 
A) “Eu ainda avisei a tia Rosa, ‘cuidado com as 
minas’, ela não sabia que ‘minas’ era o código 

para o cocó quando estava assim na rua pronto a 
ser pisado.”. 
B) “Depois do lanche o Sol ia embora de 
repentemente. Os soviéticos        bandonavam a 
obra do Mausoléu e ficávamos ali, no muro que 
dividia a casa da avó Agnette da casa do senhor 
Tuarles.”. 
C) “Naquele tempo, antes de sairmos de casa para 
o nosso desfile de crianças mascaradas, a disputa 
era quem ia levar o apito na boca. Esse que tinha 
o poder de apitar fazia a vez daqueles que, no 
desfile de verdade, vão à frente a marcar o ritmo 
do grupo.”. 
D) “Chegámos à casa dos camaradas professores 
Ángel e María. O camarada professor não estava 
vestido com a calça militar dele, tinha uma camisa 
tipo ‘goiabera’ e uma calça justa. (...) Um pingo de 
chuva, sozinho, caiu-me na cabeça, nessa que foi a 
última vez que vimos aqueles camaradas 
professores cubanos.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GABARITO 
 

1. D 7. D 
2. D 8. A 
3. C 9. B 
4. B 10. D 
5. A 11. C 
6. B  
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VESTIBULAR 2012   

Leia, a seguir, as informações sobre o INAF, um dos programas do Instituto Paulo Montenegro, organização 
sem fins lucrativos que se dedica ao desenvolvimento de ações que possam contribuir para a melhoria da 
qualidade do sistema de ensino do País. 
 
O que é INAF 
O Indicador de Alfabetismo Funcional (Inaf) revela os níveis de alfabetismo funcional da população brasileira 
adulta. Seu principal objetivo é oferecer informações qualificadas sobre as habilidades e práticas de leitura, 
escrita e matemática dos brasileiros entre 15 e 64 anos de idade, de modo a fomentar o debate público, 
estimular iniciativas da sociedade civil, subsidiar a formulação de políticas públicas nas áreas de educação e 
cultura, além de colaborar para o monitoramento do desempenho das mesmas. Dessa forma, pretende-se 
que a sociedade e os governos possam avaliar a situação da população quanto a um dos principais resultados 
da educação escolar: a capacidade de acessar e processar informações escritas como ferramenta para 
enfrentar as demandas cotidianas. 
 
Sobre o indicador 
Criado em 2001, o Inaf pesquisa a capacidade de leitura, escrita e cálculo da população brasileira adulta. 
Entre 2001 e 2005, o Inaf foi divulgado anualmente, alternando as habilidades pesquisadas. Assim, em 2001, 
2003 e 2005 foram medidas as habilidades de leitura e escrita (letramento) e, em 2002 e 2004, as habilidades 
matemáticas (numeramento). A partir de 2007, a pesquisa passou a ser bienal, trazendo simultaneamente as 
habilidades de letramento e numeramento e mantendo a análise da evolução dos índices a cada dois anos. 
 
Metodologia e Instrumentos 
O Indicador mensura os níveis de alfabetismo funcional da população brasileira entre 15 e 64 anos de idade, 
englobando residentes em zonas urbanas e rurais de todas as regiões do Brasil, quer estejam estudando ou 
não. 
Em entrevistas domiciliares, são aplicados questionários e testes práticos. O intervalo de confiança estimado 
é de 95% e a margem de erro máxima estimada é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos sobre 
os resultados encontrados no total da amostra. A definição de amostras, a coleta de dados e seu 
processamento são feitos por especialistas do IBOPE que, com o mesmo rigor com que realizam seus demais 
trabalhos, oferecem esses serviços gratuitamente em apoio à ação social realizada pelo Instituto Paulo 
Montenegro. 
No ano de 2006 foi adotada a Teoria da Resposta ao Item (TRI) como metodologia estatística, que propõe 
modelos teóricos que representam o comportamento das respostas atribuídas a cada uma das questões 
como uma função da habilidade do indivíduo. Ou seja, cada questão do teste tem seu grau de dificuldade 
definido a priori e a pontuação (proficiência ou escore) de cada indivíduo respondente varia de acordo com o 
grau de dificuldade das questões que foi capaz de responder corretamente. 
 
O significado de alfabetismo funcional 
A definição de analfabetismo vem, ao longo das últimas décadas, sofrendo revisões significativas como 
reflexo das próprias mudanças sociais. Em 1958, a UNESCO definia como alfabetizada uma pessoa capaz de 
ler e escrever um enunciado simples, relacionado a sua vida diária. Vinte anos depois, a UNESCO sugeriu a 
adoção dos conceitos de analfabetismo e alfabetismo funcional. Portanto, é considerada alfabetizada 
funcionalmente a pessoa capaz de utilizar a leitura e escrita e habilidades matemáticas para fazer frente às 
demandas de seu contexto social e utilizá-las para continuar aprendendo e se desenvolvendo ao longo da 
vida. 
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Os níveis de alfabetismo funcional são: 
 
Analfabeto – Corresponde à condição dos que não conseguem realizar tarefas simples que envolvem a 
leitura de palavras e frases ainda que uma parcela destes consiga ler números familiares (números de 
telefone, preços etc.); 
Rudimentar – Corresponde à capacidade de localizar uma informação explícita em textos curtos e familiares 
(como um anúncio ou pequena carta), ler e escrever números usuais e realizar operações simples, como 
manusear dinheiro para o pagamento de pequenas quantias ou fazer medidas de comprimento usando a fita 
métrica; 
Básico – As pessoas classificadas neste nível podem ser consideradas funcionalmente alfabetizadas, pois já 
leem e compreendem textos de média extensão, localizam informações mesmo que seja necessário realizar 
pequenas inferências, leem números na casa dos milhões, resolvem problemas envolvendo uma sequência 
simples de operações e têm noção de proporcionalidade. Mostram, no entanto, limitações quando as 
operações requeridas envolvem maior número de elementos, etapas ou relações;  
Pleno – Classificadas neste nível estão as pessoas cujas habilidades não mais impõem restrições para 
compreender e interpretar textos em situações usuais: leem textos mais longos, analisando e relacionando 
suas partes, comparam e avaliam informações, distinguem fato de opinião, realizam inferências e sínteses. 
Quanto à matemática, resolvem problemas que exigem maior planejamento e controle, envolvendo 
percentuais, proporções e cálculo de área, além de interpretar tabelas de dupla entrada, mapas e gráficos. 

 

(Disponível em: <http://www.ipm.org.br/ipmb_pagina.php?mpg=4.02.00.00.00&ver=por>. Acesso em: 15 
jun. 2012.) 

1. Com base nas informações do texto, somente 
NÃO É CORRETO afirmar que: 
A) um dos impactos almejados pelo INAF é a 
melhoria das condições de vida do cidadão 
brasileiro. 
B) a concepção de alfabetizado está atrelada ao 
percurso sócio-histórico da sociedade. 
C) os dados da pesquisa apresentam margem de 
erro relativa, uma vez que a amostra 
populacional é pequena. 
D) as capacidades envolvidas no conceito de 
alfabetismo funcional não são estáticas. 
 
2. Assinale a alternativa cuja consideração NÃO 
está de acordo com o texto. 
A) A maior parte dos níveis de alfabetismo 
funcional é descrita pelas capacidades e 
incapacidades da população pesquisada. 
B) As habilidades descritas no nível rudimentar 
estão implicadas nos níveis básico e pleno de 
alfabetismo funcional. 
C) O texto não sugere relação entre os níveis de 
alfabetismo funcional e a faixa etária da 
população investigada. 
D) A extensão dos textos é um dos aspectos 
considerados na mensuração das habilidades de 
leitura. 

3. 
Em todas as alternativas o termo entre 
parênteses pode substituir, sem prejuízo do 
sentido original, o termo em negrito, EXCETO 
em: 
A) O Indicador mensura os níveis de alfabetismo 
funcional da população brasileira entre 15 e 64 
anos de idade [...] (mede) 
B) Ou seja, cada questão do teste tem seu grau 
de dificuldade definido a priori e a pontuação 
(proficiência ou escore) de cada indivíduo 
respondente varia de acordo com o grau de 
dificuldade das questões [...] (ignorância) 
C) Portanto, é considerada alfabetizada 
funcionalmente a pessoa capaz de utilizar a 
leitura e escrita e habilidades matemáticas para 
fazer frente às demandas de seu contexto social 
[...] (exigências). 
D) Classificadas neste nível estão as pessoas 
cujas habilidades não mais impõem restrições 
para compreender e interpretar textos em 
situações usuais [...] (limitações) 
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A seguir, apresenta-se um gráfico em que se mostram alguns dos resultados do INAF de 2005 para leitura e 
escrita, relativamente ao nível de alfabetismo funcional por anos de estudo. Examine-o e responda, em 
seguida, à questão 4. 
 

 
 

 
O exame das informações do gráfico somente NÃO autoriza afirmar ou inferir que: 
 
A) quanto maior a escolaridade, maior o número de pessoas que atingem o nível pleno de habilidades de 
leitura e escrita. 
B) pessoas com o mesmo nível de escolaridade têm desempenho diferente com relação às habilidades de 
leitura e escrita. 
C) além dos anos de estudo, outros fatores podem interferir na construção de habilidades de leitura e 
escrita. 
D) quanto menor a escolaridade, maior o número de pessoas que apresentam nível rudimentar e básico de 
habilidades de leitura e escrita. 
 
 
 
Abaixo, reproduz-se uma tabela, também retirada dos dados do INAF de 2005, em que se mostram os 
resultados sobre os fatores que mais exercem influência no nível de alfabetismo das pessoas, 
especificamente com relação à leitura. Examine-a e responda, em seguida, à questão 5. 
 

 
 



Português                                                                                                                                                  
 

130 
 

 

 
O exame das informações da tabela somente NÃO autoriza afirmar: 
 
A) O ambiente familiar possui máxima importância nos hábitos de leitura. 
B) A escola possui grande importância na formação do leitor. 
C) A influência do elemento feminino na formação do leitor é maior na maior parte das opções. 
D) Na maior parte das respostas, assume-se a influência de alguém no gosto pela leitura. 
 
 

Instrução: analise a charge a seguir e responda às questões 6 e 7. 
 

 
 

 
6. 
 
Assinale a alternativa que traz consideração analítica INCORRETA sobre a charge. 
 
A) A fala do primeiro enunciador deve ser entendida como uma queixa. 
B) A fala do segundo enunciador deve ser entendida como um elogio a si mesmo. 
C) A resposta do segundo enunciador indica que ele interpreta de modo diferente o que diz o primeiro 
enunciador. 
D) A charge explora possibilidades de sentido do verbo “vencer”. 
 
 
 
7. 
 
Assinale a alternativa que traz consideração analítica CORRETA sobre a charge. 
 
A) A postura física do segundo enunciador indica seu não comprometimento com o que diz o primeiro 
enunciador. 
B) A placa “Farmácia Clandestina” não traz pista decisiva para a interpretação do diálogo travado na charge. 
C) O primeiro enunciador é um fiscal do governo; o segundo é um farmacêutico ou alguém que se faz passar 
por tal. 
D) A charge apresenta crítica ao sistema de distribuição de medicamentos pelo governo brasileiro. 
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8. 
 
Em todas as alternativas, a alteração na pontuação implica mudança de sentido, EXCETO: 
 
A) Hoje em dia, esse tipo de procedimento não é mais adotado. 
Hoje em dia esse tipo de procedimento não é mais adotado. 
B) Os brasileiros, bem de vida, agora colocam mais dinheiro na Bolsa. 
Os brasileiros bem de vida agora colocam mais dinheiro na Bolsa. 
C) Os contribuintes, que pagaram os impostos em dia, não serão penalizados. 
Os contribuintes que pagaram os impostos em dia não serão penalizados. 
D) Após abandonar o tratamento, o paciente morreu, naturalmente. 
Após abandonar o tratamento, o paciente morreu naturalmente. 
 
 
9. 
 
Todas as manchetes abaixo admitem mais de uma interpretação, EXCETO: 
 
A) Preso suspeito de participar do sequestro do juiz corregedor novamente 
B) Técnico critica futebol movido pelo dinheiro 
C) Economistas divergem sobre decisão do Banco Central 
D) Governador recebe prefeitos eleitos em busca de apoio 
 
10. 
Tendo em conta o texto a seguir, que acompanha anúncio de veículo, assinale a alternativa CORRETA. 
 
Um carro que diz onde você chegou antes mesmo de ter saído da garagem. Chegou o novo Peugeot 307 
Sedan. 
Um carro tão completo que mostra onde você chegou. Avançar. Não correr. Dirija esse prazer. 
 

(Veja, ano 39, nº 34, p. 26-28. São Paulo: Abril, 30 ago. 2006.) 
 
 
A) O verbo “chegar”, tal como empregado no texto, significa “alcançar determinada posição social”. 
B) O verbo “avançar” aciona três campos semânticos importantes para o anúncio: velocidade, sucesso e 
briga. 
C) O texto questiona a ideia segundo a qual a posse de bens materiais serve de medida para o sucesso. 
D) Os verbos “dizer” e “mostrar”, no texto, podem ser vistos como sinônimos. 
 
As questões 11 e 12 referem-se à tirinha a seguir. Examine-a atentamente antes de responder a elas. 
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11. 
 

I. A repetição da pergunta “como?”, por parte do entrevistado, sugere que ele tenha um problema 
de audição, o qual é evidenciado posteriormente. 
II. O efeito de humor nessa tirinha se baseia num erro de segmentação da fala do entrevistador pelo 
entrevistado. 
III. O enunciado do último quadrinho é incompatível com o perfil do entrevistado que se delineia nos 
quatro primeiros quadrinhos da tirinha. 

 
Dentre as afirmativas acima, são INCORRETAS: 
 
A) I e II, apenas. 
B) I e III, apenas. 
C) II e III, apenas. 
D) Todas. 
 
 
 
12. 
 
Assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) A imagem do entrevistado no último quadrinho indica que este tem certa dificuldade em redigir seu texto. 
B) No terceiro quadrinho, o pontilhado e a posição física do entrevistado indicam suspense e angústia. 
C) O gesto e a fala do entrevistado no penúltimo quadrinho indicam que este rememora seu passado. 
D) A tirinha tem como objetivo explorar com humor a ansiedade e a inquietação que caracterizam as 
entrevistas de emprego. 
 
13. 
 
No texto, a qual orienta o efeito de humor provocado pela piada, EXCETO: 
 
A) – Como foi o encontro com aquele cara que você conheceu pela internet? 
– Foi péssimo. Ele apareceu em um Rolls-Royce de 1932. 
– Ué! Que mal há nisso? 
– Ele é o comprador original. 
B) Após um dia de trabalho, ao voltar para casa, a mãe quer saber o que os filhos fizeram durante o dia. 
– Eu lavei os pratos, falou Mariazinha. 
– Eu enxuguei, disse Lurdinha. 
– E eu juntei os cacos, completou Juquinha. 
C) – Doutor, meu marido manca porque tem uma perna mais curta do que a outra. O que o senhor faria 
nesse caso? 
– Provavelmente eu também mancaria um pouco. 
D) O paciente acorda após a cirurgia e se depara com um homem em pé ao lado da cama. 
– E então, doutor, na cirurgia correu tudo bem? 
– Eu não sou o doutor, sou São Pedro. 
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Leia o poema a seguir, de João Cabral de Melo Neto, e responda às questões 14 e 15. 
 

Cartão de Natal 
João Cabral de Melo Neto 

 
Pois que reinaugurando essa criança 

pensam os homens 
reinaugurar a sua vida 

e começar novo caderno, 
fresco como o pão do dia; 

pois que nestes dias a aventura 
parece em ponto de voo, e parece 

que vão enfim poder 
explodir suas sementes: 

que desta vez não perca esse caderno 
sua atração núbil para o dente; 

que o entusiasmo conserve vivas 
suas molas, 

e possa enfim o ferro 
comer a ferrugem 
o sim comer o não. 

(Disponível em: <http://www.releituras.com/joaocabral_natal.asp>. Acesso em: 15 jun. 2012.). 
 

 
 
14. 
 
Assinale a alternativa que traz consideração analítica INADEQUADA sobre o poema. 
 
A) O título atua como uma espécie de “moldura” a partir da qual o leitor interpreta o poema, significando a 
ação nele realizada. 
B) Com “essa criança”, o enunciador remete tanto ao Menino Jesus quanto a todas as crianças que nascem 
no mundo. 
C) No poema, os termos “desta vez” e “enfim” são pistas indiciadoras de que aquilo que o enunciador evoca 
como desejo já ocorreu. 
D) A sequência metafórica “começar novo caderno”, construída com base no espaço escolar, remete no 
poema tanto ao recomeço quanto ao ânimo com que tal ação pode ser empreendida. 
 
 
 
 
15. 
 
Pode-se dizer que o sentimento que move o dizer do enunciador na 2ª estrofe é, sobretudo: 
 
A) a esperança. 
B) o temor. 
C) o entusiasmo. 
D) a tristeza. 
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GABARITO 
 

1. 9. 
2. 10. 
3. 11. 
4. 12. 
5. 13. 
6. 14. 
7. 15. 
8.  
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VESTIBULAR 2013-1 
 

LEIA O TEXTO A SEGUIR, PARTE DA MATÉRIA PUBLICADA PELA FOLHA ONLINE, INTITULADA LECIONAR É SÓ 4ª 
RAZÃO PARA ESCOLHA DO CURSO DE LICENCIATURA NA USP, E RESPONDA SOBRE ELE ÀS QUESTÕES DE 1 A 8. 
 
 
 

Análise: Baixo salário e desprestígio da profissão afastam jovens 
 

LUCIANA FRANÇA LEME (ESPECIAL PARA A FOLHA). 
 

Os alunos que cursam licenciatura em física e em matemática na USP, quando comparados a outros 
graduandos dessa mesma universidade, estão entre os que acertam menos pontos no exame da Fuvest. 
Eles são mais velhos, estão nas faixas de nível socioeconômico mais baixas, são trabalhadores. A situação é 
similar à dos outros cursos de licenciatura no país. 
Para os alunos da USP, a licenciatura é uma das poucas alternativas possíveis para ingresso nessa 
universidade (e ter um diploma diferenciado) ou acessar a pós-graduação. 
Ser professor não é por eles apontado como a principal razão para escolha do curso. 
A maioria dos jovens que estão em vantagem socioeconômica e de fato podem fazer escolha profissional 
(porque acertam mais pontos no vestibular, porque podem se preparar para a prova, porque podem cursar 
integralmente a graduação) dificilmente opta por cursos de formação de professores da educação básica. 
Isso indica que a carreira docente não está valorizada. 
Um dado interessante do estudo é que, no caso da medicina (alunos que teoricamente poderiam optar por 
qualquer outro curso), cerca de 15% dos ingressantes já pensaram em ser professor. 
Mas alegaram que baixo salário, prestígio e condições da escola foram fatores que influenciaram a não 
escolha. 
Uma das conclusões de tudo isso é que é necessário pensar formas de tornar o magistério para a educação 
básica mais atraente para os jovens. 
Algumas opções para isso são a adoção de bolsa de estudo para os cursos de formação de professores (que 
pode fazer o jovem ficar na área e não seguir outra profissão, tal como faziam antigamente os Centros 
Específicos de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério) e oferecer um ensino forte (que desperte a 
vontade de ser professor). 
Além disso, durante o curso e principalmente após a formação, eles precisam ver que vale a pena ser 
professor. 
Mas, enquanto as condições de trabalho forem ruins, os salários forem os mais baixos das profissões que 
exigem ensino superior e a carreira cuja ascensão social significa sair da profissão (para ser diretor, por 
exemplo), outras áreas continuarão a ser mais interessantes aos jovens. 
 

LUCIANA FRANÇA LEME é mestra em educação pela Faculdade de Educação da USP e autora do estudo que 
analisou a intenção dos licenciandos. (http://www1.folha.uol.com.br/educacao/1165044-analise-baixo-

salario-edesprestigio- da-profissao-afastam-jovens.shtml, acesso em 7/12/2012) 
 
 

 
1. 
Somente NÃO se pode afirmar que o texto: 
A) sugere que a maior parte dos estudantes que 
opta por cursar licenciatura o faz por ausência 
de outras opções. 
 
 

B) defende a necessidade de que a carreira 
docente seja valorizada. 
C) aponta alguns caminhos para o problema 
discutido. 
D) insinua que quanto mais velho for o 
estudante com menor poder aquisitivo e poucos 
conhecimentos, maior a tendência de escolher a 
carreira de professor. 

http://www1.folha.uol.com.br/educacao/1165044-analise-baixo-salario-edesprestigio-
http://www1.folha.uol.com.br/educacao/1165044-analise-baixo-salario-edesprestigio-
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2. 
São características atuais da carreira de 
magistério na educação básica apontadas pelo 
texto, EXCETO: 
 
A) Desvalorização. 
B) Restrições para ascensão na carreira. 
C) Dificuldade para manter a disciplina. 
D) Baixos salários. 
 
3. 
Todos os trechos a seguir trazem recursos 
linguísticos sublinhados por meio dos quais a 
autora manifesta sua opinião e, ao mesmo 
tempo, busca a adesão do leitor, EXCETO: 
 
A) [...] é necessário pensar formas de tornar o 
magistério para a educação básica mais 
atraente para os jovens [...] 
B) Um dado interessante do estudo é que, no 
caso da medicina (alunos que teoricamente 
poderiam optar por qualquer outro curso) [...] 
C) [...] eles precisam ver que vale a pena ser 
professor. 
D) [...] enquanto as condições de trabalho forem 
ruins, os salários forem os mais baixos das 
profissões que exigem ensino superior e a 
carreira cuja ascensão social significa sair da 
profissão [...], outras áreas continuarão a ser 
mais interessantes aos jovens. 
 
4. 
A inserção de sinais de pontuação nos trechos 
abaixo, retirados do texto, SOMENTE está de 
acordo com o padrão culto da língua, além de 
não comprometer o sentido original do texto 
em: 
 
A) Os alunos, que cursam licenciatura em física e 
em matemática na USP, quando comparados a 
outros graduandos dessa mesma universidade, 
estão entre os que acertam menos pontos no 
exame da Fuvest. (1º §) 
B) A maioria dos jovens que estão em vantagem 
socioeconômica e, de fato, podem fazer escolha 
profissional (porque acertam mais pontos no 
vestibular, porque podem se preparar para a 
prova, porque podem cursar integralmente a 
graduação) dificilmente, opta por cursos de 
formação de professores da educação básica. (5º 
§) 

C) Mas, alegaram que baixo salário, prestígio e 
condições da escola foram fatores que 
influenciaram a não escolha. (8º §) 
D) Além disso, durante o curso e, 
principalmente, após a formação, eles precisam 
ver que vale a pena ser professor. (11º §) 
 
5. 
 
No texto, os parênteses são usados para 
introdução de, EXCETO: 
 
A) Comparação. 
B) Explicação. 
C) Acréscimo de argumento. 
D) Exemplo. 
 
 
 
6. 
No trecho A maioria dos jovens que estão em 
vantagem socioeconômica e de fato podem fazer 
escolha profissional, a forma de fato imprime ao 
segmento a seguinte orientação de sentido: 
 
A) Nem todas as pessoas podem escolher, 
realmente, uma profissão a seguir. 
B) Todas as pessoas ricas podem escolher uma 
profissão verdadeiramente. 
C) Na verdade, a maioria dos jovens não escolhe 
sua profissão. 
D) A vantagem socioeconômica é, sem dúvida, o 
fator a ser considerado na escolha profissional. 
 
7. 
Assinale a alternativa que traz passagem do 
texto com redação que contraria o padrão culto 
da língua. 
 
A) Eles são mais velhos, estão nas faixas de nível 
socioeconômico mais baixas, são trabalhadores. 
B) [...] cerca de 15% dos ingressantes já 
pensaram em ser professor. 
C) [...] tal como faziam antigamente os Centro 
Específico de Formação e Aperfeiçoamento do 
Magistério [...] 
D) [...] Mas, enquanto as condições de trabalho 
forem ruins, os salários forem os mais baixos das 
profissões que exigem ensino superior e a 
carreira cuja ascensão social significa sair da 
profissão [...] 
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8. 
 
Assinale a alternativa que indica o termo a que se refere o verbo alegaram, no 8§ parágrafo do texto: 
 
A) Os alunos do curso de medicina que não escolherem um curso de licenciatura. 
B) Cerca de 15% dos candidatos ao curso de medicina. 
C) Os ingressantes no curso de medicina que já pensaram em ser professor. 
D) Os alunos ingressantes no curso de medicina. 
 
EXAMINE AS DUAS TIRINHAS A SEGUIR E RESPONDA, LOGO APÓS, ÀS QUESTÕES DE 9 A 11. 
 

 
 
9. 
 
Assinale a alternativa que traz consideração ADEQUADA sobre a tirinha 1. 
 
A) Mafalda faz referência às catástrofes naturais que têm assolado o mundo. 
B) No 2º quadrinho da tirinha, há ironia; no último, desilusão. 
C) O referente mundo somente pode ser compreendido em sua relação direta com o ser humano que o 
povoa. 
D) No 1º quadrinho, a forma como Mafalda introduz o referente mundo indica que ele está sendo tratado 
como pessoa. 
 
 
 
10. 
 
Assinale a alternativa que traz consideração ADEQUADA sobre a tirinha 2. 
A) O 2º quadrinho é construído de forma a levar o leitor a acionar o campo da interdição, considerada a 
situação de interação em foco. 
B) O 4º quadrinho leva o leitor a redimensionar o sentido de palavrão, sugerido pelo 2º quadrinho. 
C) O sentido que Manolito dá à palavra política, na tirinha, é o de palavra importante. 
D) O sentido que Mafalda atribui à palavra palavrão, no 2º quadrinho, é o de palavra complexa. 
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11. 
 
Somente se pode afirmar que, nas tirinhas, ocorre crítica: 
 
A) à política, indiretamente na tirinha 1 e diretamente na 2. 
B) ao sistema econômico, indiretamente na tirinha 1 e 2. 
C) ao sistema educacional, indiretamente na tirinha 1 e diretamente na 2. 
D) à religião, indiretamente nas duas tirinhas. 
 
 

AS QUESTÕES 12 E 13 REFEREM-SE À CHARGE A SEGUIR 
 
 

 
 

12. 
 
Sobre a charge, somente NÃO se pode afirmar que: 
 
A) há uma clara intertextualidade com um dito popular da cultura brasileira. 
B) a charge exige que o leitor articule o sentido que evoca o dito popular em questão com o contexto social e 
político do País. 
C) o discurso defendido na charge é: “Antes calar que mal falar”. 
D) o tom irônico alia-se a uma crítica às práticas da esfera política. 
 
13. 
 
O verbo citar em “Quem pode citar um provérbio?”, pode ser substituído, sem nenhum comprometimento 
de sentido, pelos verbos da seguinte alternativa: 
 
A) Anunciar ou informar ou afirmar. 
B) Dizer ou falar ou recitar. 
C) Expor ou dizer, ou esclarecer. 
D) Dizer ou falar ou apresentar. 
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14. 
 
Há várias formas típicas, na cultura brasileira, para qualificar a fala do outro. Assinale a alternativa em que se 
encontra uma forma correspondente a Falar pelos cotovelos. 
 
 
A) Falar só da boca pra fora. 
B) Falar mais do que a boca. 
C) Falar cobras e lagartos. 
D) Falar por falar. 
 
 
 
 
 
15. 
 

 
 
Somente NÃO se pode afirmar que o riso nesse quadrinho se instaura a partir de: 
 
A) Ambiguidade 
B) Polissemia 
C) Polifonia 
D) Ambivalência 
  
 

GABARITO 
 

1. 9. 
2. 10. 
3. 11. 
4. 12. 
5. 13. 
6. 14. 
7. 15. 
8.  
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VESTIBULAR 2013-2  

INSTRUÇÃO: As questões de 1 a 4 referem-se ao texto a seguir. Leia-o atentamente antes de responder a 
elas. 

 

Língua em funcionamento 
Sírio Possenti 

 
1. Uma das razões, entre tantas, que explicam os resultados pífios de doze anos de escola, especialmente em 
testes de leitura, é que muitas práticas escolares são irrelevantes ou banais. Estudos de livros didáticos 
mostram que ainda se discutem ou analisam frases como “O menino leu o livro” ou que as atividades de 
leitura param nas perguntas e respostas óbvias: “Era uma vez um rapaz que gostava de rock” etc. Responda: 
Do que gostava o 
rapaz? 
2. Pode-se fazer coisas mais interessantes. A primeira é analisar textos que ofereçam verdadeiros problemas, 
e não nenhum problema, como o exemplificado acima. Se, em vez de ler “o pato nada na lagoa” (gerações 
fizeram isso…), os alunos lessem “o pato nada com duas patas”, o trabalho poderia render um pouco mais, 
sem cansar ninguém. Ao contrário, até pode divertir. Se os alunos não sacarem, explica-se que “duas patas” 
pode designar tanto os membros que o pato movimenta para ir em frente quanto duas fêmeas da mesma 
espécie que o acompanham nessa atividade corriqueira. Mas que não se mande, logo em seguida, fazer uma 
lista de femininos. 
Seria deprimente (na verdade, deveria escrever outra palavra). 
3. Espero que ninguém diga que um texto como esse insinua algum tipo de imoralidade ou que é uma defesa 
sub-reptícia da poligamia ou da infidelidade matrimonial… 
4. Frases curtas são bons materiais para este tipo de análise (já falei muito disso, aqui), porque o controle do 
texto pode ser facilitado. Atividades aparentemente banais como esta aguçam a mente dos alunos e os 
deixam atentos para ver coisas similares nos textos que devem ler continuamente. Autor defunto / defunto 
autor logo deixa de exigir longas explicações. 
5. O poeta é um fingidor (finge dor?) / finge tão completamente (mente?) / que chega a fingir que é dor 
(fingidor, finge dor) etc. Pode não ser uma leitura a ser defendida em um congresso, mas não ver esses jogos 
no texto é muito pouco. 
6. Piadinhas oferecem “detalhes” que desenvolvem o ouvido e o cérebro: – O que a célula disse ao barbeiro? 
– Mitose. Diversas coisas são interessantes (mas não se trata de nada transversal…). Mas olhe-se de perto 
“mitose”. Pode-se sacar a forma “me tose”, que não é mais uma só palavra nem se escreve com “i”. Claro, 
pode se ver também que, se “me tose” gera uma piada, “tose-me” a impede… Lição de sintaxe do português 
vivo? 
7. Uma charada como “adora regiões” (dica: estado brasileiro), cuja resposta é Amazonas revela uma 
questão semelhante: como saber se “amazonas” é uma palavra ou se são duas? Se estivermos lendo textos 
que tratam do Brasil, de seus estados etc., por mais que, ao ler “amazonas”, o demônio do duplo sentido nos 
assalte, temos que reprimir esta tentação e ler uma palavra só. Mas se estamos jogando e não descobrimos 
que “gosta de” é igual a 
“ama” e “regiões” é igual a “zonas”, então estamos ficando com a cabeça seca… 
8. A verdadeira língua não diz sempre “o gato mia” ou “Eva viu a uva” (essa até que é boa, comparada com a 
outra) [...] 
 
(Disponível em: <http://terramagazine.terra.com.br/blogdosirio/blog/2011/10/20/>. Acesso em: 11 mar. 2013.)
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1. 
 
Assinale a alternativa em que a reformulação do 
trecho transcrito entre parênteses implique erro 
ou mudança de sentido. 
 
A) Uma das muitas razões que explicam os 
resultados inexpressivos de doze anos de escola, 
em particular no que tange a testes de leitura, é 
que muitas práticas escolares são insignificantes 
ou desinteressantes. 
(Uma das razões, entre tantas, que explicam os 
resultados pífios de doze anos de escola, 
especialmente em testes de leitura, é que muitas 
práticas escolares são irrelevantes ou banais. – 
1º §) 
B) Podem-se fazer coisas mais interessantes. A 
primeira é analisar textos que ofereçam 
verdadeiros problemas, e não problema 
nenhum, como o acima exemplificado. 
(Pode-se fazer coisas mais interessantes. A 
primeira é analisar textos que ofereçam 
verdadeiros problemas, e não nenhum 
problema, como o exemplificado acima. – 2º §) 
C) Espero que ninguém afirme que um texto 
como esse esteja sugerindo algum tipo de 
imoralidade, ou que faça uma defesa 
fraudulenta da poligamia ou da infidelidade no 
casamento. 
(Espero que ninguém diga que um texto como 
esse insinua algum tipo de imoralidade ou que é 
uma defesa sub-reptícia da poligamia ou da 
infidelidade matrimonial… – 3º §) 
D) Atividades aparentemente triviais como esta 
tornam perspicaz a mente dos alunos, deixando-
os atentos para verem coisas semelhantes nos 
textos que têm de ler continuamente. 
(Atividades aparentemente banais como esta 
aguçam a mente dos alunos e os deixam atentos 
para ver coisas similares nos textos que devem 
ler continuamente. – 4º §) 
 
 
 
2. 
 
Todos os textos a seguir apresentam aspectos do 
funcionamento da língua tais como os 

exemplificados pelo autor em sua 
argumentação, EXCETO: 
 
A) – Nossa, menina, que anel lindo! É diamante? 
– Não, esse aqui foi meu marido que me deu 
mesmo. 
B) Adivinha dos peixes: 
Quem não paga o peixe? (Quem roubá-lo.) 
C) Eva pergunta a Adão: – Meu bem, você me 
ama? 
Ele: – E eu lá tenho escolha? 
D) A professora está ensinando pronomes. – 
Juquinha, faça uma frase com “consigo”. – Ah, 
professora, eu não consigo entender isso! 
 
 
3. 
 
Assinale a inserção parentética presente no 
texto na qual o autor policia (ou finge policiar) 
sua linguagem. 
 
A) (gerações fizeram isso…) 2o § 
B) (na verdade, deveria escrever outra palavra) 
2o § 
C) (já falei muito disso, aqui) 4o § 
D) (mas não se trata de nada transversal…) 6o § 

 

4. 

 
Em todas as alternativas, há referência a um 
mesmo aspecto do funcionamento da língua, 
EXCETO: 
 
A) [...] “adora regiões” (dica: estado brasileiro), 
cuja resposta é Amazonas [...] 7o § 
B) [...] Autor defunto / defunto autor [...] 4o § 
C) O poeta é um fingidor (finge dor?) / finge tão 
completamente (mente?) / que chega a fingir 
que é dor (fingidor, finge dor) [...] 5o § 
D) – O que a célula disse ao barbeiro? – Mitose. 
6o § 
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INSTRUÇÃO: As questões 5 e 6 estão relacionadas com a tabela a seguir. Examine-a atentamente antes de 
responder a elas. 
 
 
Prevalência de déficit de peso, de excesso de peso e de obesidade na população com 20 anos ou mais de 
idade, de acordo com os critérios da Organização Mundial da Saúde – OMS, por sexo, segundo as classes 
de rendimento total e a variação patrimonial mensal familiar per capita Brasil – período 2008-2009. 
 

 
 
5. 
I. De um modo geral, o déficit de peso tende a reduzir-se em função da renda. 
II. Sistematicamente, o excesso de peso e a obesidade aumentam em proporção direta com o aumento do 
poder aquisitivo. 
III. O déficit de peso entre as mulheres é mais de duas vezes maior que entre os homens nos extremos 
mínimo e máximo de renda. 
 
Tendo em conta as afirmativas acima, assinale a alternativa CORRETA. 
A) Apenas I e III são verdadeiras. 
B) Apenas I e II são verdadeiras. 
C) Apenas II e III são verdadeiras. 
D) Todas são verdadeiras 
 
6. 
 
I. Entre as mulheres, a relação entre obesidade e faixas de renda resultaria num gráfico curvilíneo. 
II. Consideradas a menor e a maior classe de rendimentos, verifica-se que o percentual de obesos mais que 
triplica entre os homens. 
III. As informações da tabela indicam que as mulheres comem menos do que os homens. 
 
Tendo em conta as afirmativas acima, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) Apenas I e III são verdadeiras. 
B) Apenas I e II são verdadeiras. 
C) Apenas II e III são verdadeiras. 
D) Todas são verdadeiras. 
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INSTRUÇÃO: As questões 7 e 8 estão relacionadas com a charge a seguir. Examine-a atentamente antes de 
responder a elas. 
 

 
 
7. 
 
I. A charge traz evidência de que cavalo e cavaleiro reagem semelhantemente à fala do garoto. 
II. O autor aborda um problema característico de nossa sociedade. 
III. O foco do humor se baseia no fato de o menino pretender roubar um “veículo” equestre. 
 
Tendo em conta as afirmativas acima, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) Apenas I e II são verdadeiras. 
B) Apenas I e III são verdadeiras. 
C) Apenas II e III são verdadeiras. 
D) Todas são verdadeiras. 
 
 
8. 
 
I. A imagem do cavaleiro, tal como representada na charge, remete a um fato histórico. 
II. Tendo em conta os trajes do cavaleiro e o momento de publicação da charge, fica evidente que se trata de 
polícia montada. 
III. O humor aqui pode ser também atribuído à fusão de épocas promovida pelo autor. 
 
Tendo em conta as afirmativas acima, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) Apenas I e III são verdadeiras. 
B) Apenas II e III são verdadeiras. 
C) Apenas I e II são verdadeiras. 
D) Todas são verdadeiras. 
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9. 
 
I. [...] a prática e o ensino da medicina hipocrática não foram extintos, posto que, na Idade Média, com o 
advento do Império Árabe, seus filósofos e seus médicos, obtendo os textos dos filósofos clássicos e dos 
médicos hipocráticos e galênicos conservados na Biblioteca de Alexandria, os traduziram ao árabe e fizeram 
deles a base de sua cultura teológico-filosófica e médica. 
(Disponível em: <http://medicina.fm.usp.br/gdc/docs/revistadc_129_232-42.864.pdf>. Acesso em: 2 abr. 
2013.) 
 
II. A Medicina romana não apresentou grandes contribuições à clínica médica, posto que, devido à grande 
atuação de Galeno, tenha possibilitado uma significativa ampliação dos conhecimentos de anatomia e 
fisiologia. 
 
 
O elemento em destaque nos trechos acima, considerada sua ordem de ocorrência, será CORRETAMENTE 
substituído por: 
 
A) porque e visto que 
B) uma vez que e dado que 
C) conquanto e se bem que 
D) visto que e não obstante 
 
10. 
 
lítotes s.f.2n. (1624) RET ESTL figura que combina freq. num eufemismo, a ênfase retórica com a ironia, não 
raro sugerindo uma ideia pela negação do seu contrário (p.ex., não estar em seu juízo perfeito por estar 
maluco; não ser nada baixo por ser muito alto) ı ETIM gr. litótés,étos 'simplicidade, ausência de aparato' 
 
Tendo em conta a definição contida no verbete acima, transcrito do dicionário Houaiss, indique a alternativa 
que NÃO apresente exemplo da figura da lítotes. 
 
A) Magro, de olhos azuis, carão moreno, / Bem servido de pés, meão na altura, / Triste de facha, o mesmo de 
figura, / Nariz alto no meio, e não pequeno; [...] (Bocage) 
B) [...] Deve chamar-se hoje D. Maria de tal. Em 1860 florescia com o nome familiar de Marocas. Não era 
costureira, nem proprietária, nem mestra de meninas; vá excluindo as profissões e lá chegará. [...] (Machado 
de Assis, Singular ocorrência.) 
C) Raios não peço ao Criador do mundo, / Tormentas não suplico ao rei dos mares, / Vulcões à terra, 
furacões aos ares, / Negros monstros ao báratro profundo: [...] (Bocage) 
D) Não sou tão feia que não possa casar, [...] (Adélia Prado, Com licença poética.). 
 
11. 
 
Em todas as alternativas, o trecho em destaque remete à noção de condição, EXCETO: 
 
A) Muita gente não faz seguro porque acredita que nada vai acontecer. E vai que acontece... 
B) Erro de Português / Quando o português chegou / Debaixo de uma bruta chuva / Vestiu o índio / Que 
pena! / Fosse uma manhã de sol / O índio tinha despido / O português. (Oswald de Andrade) 
(Disponível em: <http://projeto3005.blogspot.com.br/2011/05/oswald-de-andrade.html>. Acesso em 2 abr. 
2013.) 
C) Acordos não se quebram, de fato; a menos que estejam sob a influência de excepcionalidades. 
D) Se ele vem ninguém sabe. 
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12. 
 
Em todas as tirinhas a seguir, o efeito de humor se ancora na possibilidade de mais de uma leitura para 
determinado segmento do texto, EXCETO: 
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INSTRUÇÃO: As questões de 13 a 15 referem-se ao poema a seguir. Leia-o atentamente antes de responder a 
elas. 
 
 
Conto cruel 
Manuel Bandeira 
 
A uremia não o deixava dormir. A filha deu uma injeção de sedol. 
– Papai verá que vai dormir. 
O pai aquietou-se e esperou. Dez minutos... Quinze minutos... 
Vinte minutos... Quem disse que o sono chegava? 
Então, ele implorou chorando: 
– Meu Jesus-Cristinho! 
Mas Jesus-Cristinho nem se incomodou. 
 
BANDEIRA, Manuel. Libertinagem & Estrela da manhã. 4. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1993, p. 97. 
 
 
 
 
13. 
 
Assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) O título atribuído ao poema sinaliza a proximidade de sua estrutura com a de outro gênero textual. 
B) Para tornar verossímil o nome da droga injetada, o autor recorre ao elemento de composição “sed-”, que 
remete a “sedar”, “acalmar”, seguido do sufixo “-ol”, geralmente empregado na nomenclatura dos álcoois. 
C) O texto informa que o doente padece de doença extremamente dolorosa, o que é corroborado pelo 
adjetivo presente no título. 
D) As reticências atuam como elemento de reforço, sublinhando a espera angustiante e prolongada, 
características sinalizadas pela repetição da contagem do tempo a intervalos curtos. 
 
 
 
14. 
 
I. Trata-se de uma pergunta retórica. 
II. Informa ao leitor a ineficácia do medicamento administrado. 
III. Tem o propósito de contestar a afirmativa da filha. 
 
Tendo em conta as afirmativas acima, relativas à pergunta presente no texto, é CORRETO afirmar: 
 
A) I e II são verdadeiras. 
B) II e III são verdadeiras. 
C) I e III são verdadeiras. 
D) Todas são verdadeiras. 
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15. 
 
Assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) No nome do mal de que padece o doente podem ser depreendidos elementos de composição que 
remetem a “ureia” e “sangue”. 
B) O emprego do diminutivo, tanto pelo personagem quanto pelo narrador, tem no texto o mesmo valor e a 
mesma função. 
C) A atitude da filha em relação ao pai é de ternura e cuidado, o que se deixa entrever pelo vocativo 
empregado por esta e pela promessa de alívio. 
D) Na última oração do texto, a forma “nem” equivale a “sequer”. 
 
 
 
 
 
 

GABARITO 
 

1. 11. 
2. 12. 
3. 13. 
4. 14. 
5. 15. 
6. 16. 
7. 17. 
8. 18. 
9. 19. 

10. 20. 
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VESTIBULAR 2014 
 
 
INSTRUÇÃO: As questões de 1 a 5 estão relacionadas com o texto a seguir. Leia-o antes de responder a elas. 
 
 

 
O FASCÍNIO DO ÃO 

Roberto Pompeu de Toledo 
 

1º § O novo estádio do Corinthians, em São Paulo, em tese destinado à abertura da Copa do Mundo de 2014, 
é por enquanto um rasgo de imaginação sobre um terreno baldio, mas já tem nome de guerra. O leitor 
adivinha qual é?  
 
Aí vai uma pista: o local escolhido é o bairro de Itaquera. Agora ficou fácil. O nome é Itaquerão, claro. Antes, 
os estádios precisavam ao menos ser construídos, para receber o enobrecimento do “ão” na última sílaba do 
apelido. 
Não mais. Não se sabe sequer quem vai pagar a conta do estádio, ou suposto estádio, do Corinthians, nem 
existe projeto definido. Mas o nome já lhe foi pespegado. 
2º § O uso do aumentativo para designar estádios de futebol começou com a inauguração, em 1965, do 
Mineirão, em Belo Horizonte – oficialmente Estádio Magalhães Pinto, mas desde o primeiro momento, e 
para sempre, Mineirão. Fazia sentido. O majestoso Mineirão, com capacidade para 130000 pessoas, nascia 
como o segundo estádio brasileiro, só atrás do Maracanã, “o maior do mundo”. Dali em diante, a moda 
pegou, e a febre de construção de estádios que assolou o país, a partir do “milagre brasileiro” [...], espalhou 
ãos pelo país afora. 
3º § Era uma questão de honra, para os governadores, construir estádios na capital do estado. A exemplo do 
caso mineiro, o governador que iniciasse as obras ganhava, por direito divino, o mimo de ter o nome 
emprestado ao do colosso. Mas as homenagens devidas ao governador, à cidade, ao estado e ao estádio não 
estariam completas se ao nome não se juntasse um apelido em que se engatasse um ão. Seguiu-se uma 
floração da qual constaram, entre outros, o Batistão de Aracaju (Estádio Lourival Batista, 1969), o Castelão de 
Fortaleza (Estádio Plácido Castelo, 1973), o Albertão de Teresina (Estádio Alberto Silva, 1976) e o Castelão de 
São Luís (Estádio João Castelo, 1982). Os estádios, assim como o próprio campeonato brasileiro de futebol, 
que chegou a abrigar quarenta clubes, em 1973, para agradar ao maior número de praças possível, 
integravam a estratégia panem ET circenses do regime. Sendo que, no caso dos estádios, o circenses incluía 
um ão que convenientemente espelhava a grandeza da Pátria Grande concebida para embalar a fantasia dos 
brasileiros. 
4º § Tal era sua força que o ão se disseminou por cidades do interior. Em Presidente Prudente, interior de 
São Paulo, surgiu o Prudentão (1982), um entre muitos exemplos. Com o fim do regime militar, ou, antes, 
com o fim do milagre econômico e de sua contrapartida de Pátria Grande, transcorreram mais de duas 
décadas de seca na construção de estádios. Mesmo porque, nos centros mais óbvios, ou mais vistosos, sob o 
ponto de vista político, já 
tinham sido todos construídos. Mas não desapareceu a memória do ão. Quando, para os Jogos Pan-
Americanos, em 2007, foi inaugurado no Rio de Janeiro o Estádio João Havelange, que apelido ganhou? O 
leitor não adivinha? 
Pista: fica no bairro de Engenho de Dentro. Claro: é Engenhão. No caso do eventual e futuro estádio do 
Corinthians, o apelido de ltaquerão prova que o ão sobrevive mesmo à moda recente de chamar estádio de 
“arena” (Arena da Baixada, Arena Barueri). E no entanto... 
5º § No entanto, o inho é que melhor caracterizaria o brasileiro. Sérgio Buarque de Holanda escreveu, no 
clássico Raízes do Brasil (um pouco de erudição faz bem, especialmente ao autor, que se convence de estar 
falando coisa séria): “A terminação inho, aposta às palavras, serve para nos familiarizar mais com as pessoas 
ou os objetos e, ao mesmo tempo, para lhes dar relevo. É a maneira de fazê-los mais acessíveis aos sentidos 
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e também de aproximá-los do coração”. A passagem está no famoso capítulo do “homem cordial”, isto é, o 
homem regido pelo coração, que seria o brasileiro. 
6º § [...] Somos a terra do jeitinho, do favorzinho e do probleminha, invocados sobretudo quando o jeito é 
complicado, o favor é grande e o problema insolúvel. Por esse caminho, para melhor se aninhar no coração 
dos brasileiros, o Mineirão deveria ser Mineirinho, o Castelão, Castelinho e o Batistão, Batistinha. Ocorre que 
estádios pertencem a outra esfera. Não foram feitos para cativar, mas para impressionar. Não pedem 
carinho, mas reverência, a si mesmos e a seus criadores. Cumprem no Brasil o que há de mais próximo ao 
papel das catedrais e das pirâmides, em outras épocas e lugares. Mesmo no caso de uma entidade que é 
puro espírito, como o propalado estádio do Corinthians, o brasileiro é levado a considerar uma indelicadeza 
não chamá-lo de ão. 
(Veja, 9 mar. 2011, p. 102.) 

1. 
Assinale a alternativa que traz consideração analítica adequada sobre o texto. 
A) O objetivo central do texto é criticar o apreço dos brasileiros pelo futebol, o que se manifesta, sobretudo 
pela forma de referência aos estádios. 
B) O autor traz pistas de que o uso do aumentativo para os nomes dos estádios funcionaria como uma 
espécie de metonímia dos seus criadores. 
C) A explicação que o autor apresenta, no primeiro período do 6º parágrafo, para o uso do diminutivo 
exemplifica a função do “-inho” descrita por Sérgio Buarque de Holanda. 
D) A ironia se manifesta fundamentalmente na crítica ao resultado semântico que o “ão” imprime ao 
substantivo ao qual se acopla. 
 
2. 
Dentre as afirmativas a seguir, NÃO pode ser depreendida do texto de Toledo: 
 
A) O diminutivo “inho” funciona principalmente como uma forma de eufemismo. 
B) O sufixo “ão” tem um valor não só dimensional, mas também intensificador, enaltecedor. 
C) O sufixo “ão” não apresenta valor afetivo. 
D) O fascínio pelo “ão” decorre de um sentimento de inferioridade latente no povo brasileiro. 
 
3. 
Assinale a alternativa em que a reformulação do trecho transcrito entre parênteses implique erro linguístico 
ou mudança de sentido. 
A) O estádio novo do Corinthians, em São Paulo, a princípio destinado à abertura da Copa do Mundo de 
2014, é, ainda, um rasgo de imaginação sobre um terreno baldio, contudo já tem apelido. 
(O novo estádio do Corinthians, em São Paulo, em tese destinado à abertura da Copa do Mundo de 2014, é 
por enquanto um rasgo de imaginação sobre um terreno baldio, mas já tem nome de guerra. – 1º §) 
B) A exemplo do caso de Minas Gerais, o governador que desse início às obras ganhava, por direito divino, o 
mimo de ter seu nome emprestado ao do estádio. 
(A exemplo do caso mineiro, o governador que iniciasse as obras ganhava, por direito divino, o mimo de ter o 
nome emprestado ao do colosso. – 3º §). 
C) Tamanha era a força do ão que ele se espalhou por cidades do interior. Em Presidente Prudente, no 
interior de São Paulo, surgiu o Prudentão (1982), um entre diversos exemplos. 
(Tal era sua força que o ão se disseminou por cidades do interior. Em Presidente Prudente, interior de São 
Paulo, surgiu o Prudentão (1982), um entre muitos exemplos. – 4º §). 
D) Por esse caminho, a fim de melhor se aninhar no coração dos brasileiros, o Mineirão deveria ser 
Mineirinho, o Castelão deveria ser Castelinho e o Batistão, Batistinha. 
(Por esse caminho, para melhor se aninhar no coração dos brasileiros, o Mineirão deveria ser Mineirinho, o 
Castelão, Castelinho e o Batistão, Batistinha. – 6º §). 
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4. 
 

I. pespegado (1º §): aplicado 
II. emprestado (3º §): atribuído 
III. engatasse (3º §): acoplasse 
IV. propalado (6º §): propagado 
 

Tendo em conta as equivalências propostas para os termos acima, consideradas as circunstâncias em que são 
utilizados no texto, pode-se dizer que são VERDADEIRAS: 
 
A) I, III e IV, apenas. 
B) II e III, apenas. 
C) II e IV, apenas. 
D) Todas. 
 
5. 
 

I. O emprego do itálico no texto atende a finalidades distintas. 
II. Os parênteses são usados pelo autor com funções diversas. 
III. As aspas são sistematicamente utilizadas pelo autor para indicar menções. 

 
Dentre as afirmativas acima, são VERDADEIRAS: 
 
A) I e II, apenas. 
B) II e III, apenas. 
C) I e III, apenas. 
D) Todas. 
 
6. 
Tendo em conta a tirinha a seguir, assinale a afirmativa INCORRETA. 

 
A) O humor é deflagrado pela má interpretação que a compradora faz da fala do vendedor. 
B) O gesto final do vendedor pode ser lido como uma avaliação negativa da atitude da compradora. 
C) O texto escrito apresenta, pelo menos, dois erros de grafia e dois de pontuação. 
D) A compradora fica feliz por ter conseguido seu intento, mas o vendedor não compreende o porquê de sua 
atitude. 
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INSTRUÇÃO: As questões de 7 a 9 estão relacionadas com a tabela e o gráfico a seguir, que tratam dos 
óbitos, no Brasil, segundo as causas mais comuns. Examine-os atentamente antes de responder a elas. 
 
Tabela 1 – Número absoluto (N) e proporção* (%) de óbitos segundo causas básicas – 2009 

 
Gráfico 1 — Óbitos por 100.000 habitantes segundo causas básicas 

 
7. 
 

I. No último ano do levantamento, diabetes e doenças respiratórias são responsáveis, em conjunto, 
por mais de cem mil óbitos. 
II. A tabela mostra que cerca de três em cada dez óbitos no Brasil em 2009 se deveram a doenças 
cardiovasculares. 
III. Durante a última década do século XX e a primeira do século XXI, o câncer matou quatro vezes 
mais que o diabetes. 

 
Tendo em conta as afirmativas acima, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) Apenas II e III são verdadeiras. 
B) Apenas I e II são verdadeiras. 
C) Apenas I e III são verdadeiras. 
D) Todas são verdadeiras. 
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8. 
I. Dentre as doenças examinadas, apenas o câncer não sofreu redução de incidência nas últimas 
décadas. 
II. Verificou-se uma discreta elevação no número de óbitos por diabetes na primeira década 
examinada, seguida, na década seguinte, de uma redução também pouco expressiva. 
III. Quase 30% do total de óbitos ocorridos em 2009 se devem a outras causas, não especificadas na 
tabela 1. 

 
Tendo em conta as afirmativas acima, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) Apenas I e III são verdadeiras. 
B) Apenas II e III são verdadeiras. 
C) Apenas I e II são verdadeiras. 
D) Todas são verdadeiras. 
 
9. 

I. A mortalidade por doenças cardiovasculares teve, no período total, uma redução de menos de 
50%. 
II. Ao final da primeira década do século XXI, o diabetes e as doenças respiratórias têm a mesma 
letalidade. 
III. Em 2009, o número total de óbitos por doenças crônicas não transmissíveis e por outras causas 
situa-se próximo de um milhão. 

 
Tendo em conta as afirmativas acima, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) Apenas I e II são verdadeiras. 
B) Apenas II e III são verdadeiras. 
C) Apenas I e III são verdadeiras. 
D) Todas são verdadeiras. 
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10. 
Em todas as tirinhas a seguir, o humor é deflagrado por um mal-entendido, EXCETO: 

 

 
 
11. 

I. A mídia leva a transformações na sociedade tanto quanto a sociedade leva a transformações na 
mídia. 
II. “Tostines vende mais porque é fresquinho; ou é fresquinho porque vende mais?” 
III. As coisas não andam porque ninguém confia no governo. E porque ninguém confia no governo as 
coisas não andam. 
 

“Círculo vicioso é a sucessão de períodos em que a troca entre causa e consequência resulta em continuação 
ininterrupta do enunciado. Para que se efetive o círculo, é preciso que a causa de um período passe a ser a 
consequência no outro, e vice-versa.” 
(Revista Língua Portuguesa, n. 95, set. 2013, p. 65.) 
Tendo em conta as três frases acima e a descrição de círculo vicioso, pode-se dizer que tal situação está 
caracterizada em: 
A) I e III, apenas. 
B) I e II, apenas. 
C) II e III, apenas. 
D) I, II e III. 
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INSTRUÇÃO: As questões 12 e 13 referem-se ao poema a seguir. Leia-o antes de responder a elas. 
 
Pneumotórax 
Manuel Bandeira 
 
Febre, hemoptise, dispneia e suores noturnos. 
A vida inteira que podia ter sido e que não foi. 
Tosse, tosse, tosse. 
Mandou chamar o médico: 
– Diga trinta e três. 
– Trinta e três... trinta e três... trinta e três... 
– Respire. 
............................................................................................................................... 
 
– O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. 
– Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax? 
– Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino. 
BANDEIRA, Manuel. Libertinagem & Estrela da manhã. 4. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1993, p. 30. 
 
12. 

 
I. A linha pontilhada pode ser lida como sinalizadora de tempo de espera, suspense. 
II. A resposta final do médico, enigmática, tenta encobrir sua impotência diante do mal. 
III. O paciente dá mostras de conviver com a doença há longo tempo. 

 
Tendo em conta as afirmativas acima, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) Apenas I e II são verdadeiras. 
B) Apenas II e III são verdadeiras. 
C) Apenas I e III são verdadeiras. 
D) Todas são verdadeiras. 
 
13. 

I. O verbo “poder”, embora formalmente no imperfeito do indicativo, indica hipótese, possibilidade. 
II. O uso do discurso direto tem como efeito conferir ao poema um tom prosaico. 
III. A conjunção “e”, no segundo verso, tem valor adversativo. 

Tendo em conta as afirmativas acima, assinale a alternativa CORRETA. 
A) Todas são verdadeiras. 
B) Apenas II e III são verdadeiras. 
C) Apenas I e III são verdadeiras. 
D) Apenas I e II são verdadeiras 
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INSTRUÇÃO: As questões 14 e 15 estão relacionadas com a charge a seguir. Examine-a atentamente antes de 
responder a elas. 

 
 
14. 
Assinale a afirmativa CORRETA. 
 
A) O título do texto sugere tratar-se de dúvidas comuns a todos os adolescentes, o que é ratificado pela 
imagem. 
B) A charge tem como objetivo criticar a condição em que se encontram os adolescentes brasileiros. 
C) Há uma discrepância em termos de registro no que se refere às duas partes de que se compõe a resposta. 
D) A primeira parte do diálogo sinaliza uma insatisfação dos três jovens quanto à fase da vida em que 
encontram. 
 
15. 
Assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) A linguagem utilizada na parte final do diálogo remete a dois universos sociais distintos. 
B) O propósito da charge é criticar a falta de perspectivas profissionais para menores delinquentes. 
C) Nessa charge, a palavra “hipóteses” se relaciona diretamente com “crescer”. 
D) As armas e o cenário em que se dá o diálogo são elementos fundamentais para a caracterização dos 
personagens. 
 

GABARITO 
 

1. B 9. C 
2. D 10. D 
3. A 11. B 

4. D 12. C 
5. A 13.  A 
6. D 14. C 
7. B 15. B 
8. B  

 
 


