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01. Considerando o contexto histórico em que foi escrito o texto (início do século XX) proposto para análise, constata-se, de forma clara, 
que há em sua composição, além de uma convenção ortográfi ca bem peculiar, a veiculação de sentimentos patrióticos próprios da 
época em que foi composto. Nesse sentido, é correta a afi rmação indicada na alternativa A.

 Resposta: A

02. O texto afi rma, ao dar dicas de como escrever bem na rede, que a escolha da linguagem a ser utilizada, bem como o nível de formalidade 
empregado e o uso do português padrão são fatores que poderão sofrer variações de acordo com o gênero e o objetivo do texto. Fica 
bem clara a informação de que o conteúdo publicado na web deve ser produzido especifi camente para esse ambiente virtual, uma 
vez que essas características são diferentes quando o texto é produzido com outro objetivo fi nal.

 Resposta: C

03. A língua portuguesa do Brasil é formada a partir da infl uência de várias línguas africanas, europeias e indígenas. Nessa formação, é 
notável a presença de marcas históricas na formação do idioma, como, por exemplo, a colonização e a imigração, pois toda língua é 
um ser vivo, dinâmico, que está em contato com outras línguas também.

 Resposta: A

04. A carta conhecida como “Carta de Pero Vaz de Caminha” é um documento no qual o escrivão (Pero Vaz de Caminha) de Pedro Álvares 
Cabral registrou suas primeiras impressões sobre a terra descoberta. É considerado o primeiro documento escrito da História do Brasil. 
A carta exemplifi ca o deslumbramento típico dos europeus em relação ao “Novo mundo”, revelando o olhar do colonizador sobre a 
gente da terra. Nesse sentido, é coerente afi rmar que tal carta se revela como um documento histórico-político, veiculando impressões 
sobre essa terra descoberta, mais tarde chamada de Brasil.
Na pintura de Portinari, um dos grandes expoentes do Modernismo, observa-se a interpretação do descobrimento do Brasil através 
da técnica do “deformismo-expressismo”, muito peculiar à sua pintura. As fi guras no primeiro plano (os índios) da tela, manifestam 
movimentos que sinalizam para ideia de inquietação diante da frota de Pedro Álvares Cabral, visto que os nativos fi caram assustados 
com a chegada dos portugueses.
Considerando as informações, o comentário que apresenta coerência em relação aos textos propostos para análise é o indicado na 
alternativa C.

 Resposta: C

05. No texto em questão, nota-se que a autora Marisa Lajolo, ao falar sobre leitura, questiona a existência de uma crise de leitura (e de 
leitores) no Brasil, uma vez que pesquisas recentes têm mostrado, segundo o texto, que há leitores, mas os livros lidos por essas pessoas 
não são computados.

 Resposta: D

06. A antítese se constrói entre o “branco do açúcar”, que adoça o café de quem vive em Ipanema, e a escuridão das “usinas”, em 
que “homens de vida amarga / e dura / produzem este açúcar”. Essas fi guras representam a divisão social do trabalho na sociedade 
brasileira, uma vez que distinguem os trabalhadores e as pessoas que se benefi ciam desse trabalho, o que caracteriza injustiça social.

 Resposta: E

07. Encontram-se no texto expressões que demonstram o posicionamento negativo do autor em relação ao “lixo espacial” que orbita o 
planeta Terra: “avenida congestionada”, “tráfego celeste tão intenso” e “montanha de lixo” são passagens do texto que comprovam 
tal afi rmação.

 Resposta: C

08. O fato de o verde da bandeira nacional, que representa as matas do país, está em decomposição signifi ca que o objetivo da campanha 
publicitária é chamar atenção do público-leitor para o desmatamento da Mata Atlântica.

 Resposta: D

09. O ato de argumentar está intimamente ligado à persuasão. Nesse texto publicitário, o objetivo é persuadir o leitor de que é possível 
realizar certas ações com base em feitos históricos que, outrora, seriam considerados impraticáveis. O próprio título (Diga não ao não) 
já utiliza um recurso argumentativo que reforça a persuasão, que é o uso do imperativo.

 Resposta: D
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10. A progressão temática de um texto depende dos elos que nele se estabelecem. No texto O American Idol Islâmico, por exemplo, o 
advérbio “lá” usado na passagem “mas lá, como aqui, o reality gera controvérsia”, refere-se ao mundo árabe, local em que há o 
programa.

 Resposta: C
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