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GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO

Instruções: As questões de 01 a 10 se referem ao texto a seguir.

O youtuber e Machado de Assis, ou uma polêmica bem-vinda
Cláudia Costin*

1§ Uma polêmica apareceu nos últimos dias, nas redes sociais, a partir de um comentário do youtuber Felipe 
Neto, sobre a atitude de escolas que tornam as obras de Machado de Assis obrigatórias. Segundo ele, o que 
estas deveriam promover seria a leitura por prazer, de forma a constituir, nas jovens mentes, o hábito de ler como 
uma atividade para toda a vida.

2§ Devo me confessar uma grande admiradora de Machado de Assis, um de nossos maiores escritores, um 
homem à frente de sua época, crítico de valores associados a aparências e à superficialidade humana na busca 
de status e do bacharelismo vigente. Mas entendi que nem sempre a linguagem do século 19 pode ser fácil para 
os adolescentes deste tempo de informações imediatas e superficiais.

3§ Num contexto em que adultos letrados leem muito pouco e não são vistos lendo livros por seus filhos, é 
compreensível que os jovens não percam tempo lendo outra coisa que não o que a escola lhes exige. A última 
edição da pesquisa Retratos da Leitura coloca-nos claramente como um país de não leitores. A média de livros 
lidos entre os entrevistados por ano é de 4,95 e só 2,55 deles lidos por inteiro.

4§ Cabe sim à escola fomentar a leitura por prazer, oferecendo livros que atraiam o interesse das novas 
gerações. Em tempos em que o trabalho humano, inclusive o que demanda habilidades mentais, vem sendo 
substituído por algoritmos, formar pensadores independentes, com um repertório cultural variado, aptos a 
entender a cultura de seu tempo e sua gênese, torna-se uma prioridade.

5§ E a literatura nos ajuda a entender não só fatos pretéritos, mas as análises que, a cada época, eram feitas 
sobre a organização da sociedade. Machado, nesse sentido, é fundamental e merece, dia a dia, uma introdução 
à altura, instigante e engajadora, feita por bons professores, que orientem os alunos na leitura de suas obras e 
os ajudem a nelas navegar com profundidade e prazer estético.

* Diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais, da FGV, e ex-diretora de educação do Banco Mundial.
Folha de S. Paulo, Opinião, 29 jan. 2021, p. A2. Adaptado.

01)  Quanto à estrutura composicional, é correto afirmar que o texto se organiza, fundamentalmente, como

a)   descrição opinativa ambígua.
b)   integração injuntivo-narrativa.
c)   exposição argumentativa de ideias.
d)   simples relato de um acontecimento.

02) Em relação ao comentário do youtuber Felipe Neto sobre a atitude de escolas que tornam as obras de 
Machado de Assis obrigatórias, é correto afirmar que a autora, no seu texto,

a)   minimiza a relevância da discussão.
b)   desconsidera, em parte, o que ele diz.
c)   busca compreender, mas se posiciona.
d)   mostra-se preocupada com a repercussão.

03)  É correto afirmar que o texto apresenta uma voz predominantemente 

a)   incisiva.
b)   invectiva.
c)   inquisitiva.
d)   imprecativa.

04)  Com a frase “Em tempos em que o trabalho humano, inclusive o que demanda habilidades mentais, vem 
sendo substituído por algoritmos...” (4§) é correto inferir que, figurativamente, o mundo contemporâneo 
submete o ser humano a um comportamento mais

a)   racional do que laudatório.
b)   ético do que perfeccionista.
c)   voluntarioso do que volitivo.
d)   calculista do que intelectual.
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05)  A palavra destacada no período “E a literatura nos ajuda a entender não só fatos pretéritos, mas as análises 
que, a cada época, eram feitas sobre a organização da sociedade” pode ser substituída corretamente, sem 
ser alterado o sentido original do texto, por

a)   transcorridos.
b)   transmutados.
c)   transgredidos.
d)   transfigurados.

06) Observe o cartaz a seguir. 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=YSB24kjvF_g>. Acesso em: 26 fev. 2021.

A respeito do processo de elaboração do texto verbal e não verbal do cartaz, e considerando, ainda, sua relação 
com o artigo “O youtuber e Machado de Assis, ou uma polêmica bem-vinda”, avalie o que se afirma a seguir.

I. O verbo “cancelar” foi empregado com uma nova acepção.
II. O texto está em dissintonia com uma das discussões propostas no artigo.
III. O fato que deu origem ao cartaz refere-se a um acontecimento midiático.
IV. O diálogo com o texto de Cláudia Costin se realiza, mas sem fornecer pistas.

Está correto apenas o que se afirma em

a)   I e II.
b)   I e III.
c)   II e IV.
d)   III e IV.

07)  “Denomina-se referenciação as diversas formas de introdução, no texto, de novas entidades ou referentes. 
Quando tais referentes são retomados mais adiante ou servem de base para a introdução de novos referentes, 
tem-se o que se denomina progressão referencial.”

KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. 3. ed. São Paulo: Contexto, 2010, p. 123.

O referente do item em destaque está corretamente indicado entre parênteses em

a)   “...lendo outra coisa não o que a escola lhes exige.” (3§) (lhes = jovens).
b)   “...feita por bons professores, que orientem os alunos...” (5§) (que = fatos).
c)   “...inclusive o que demanda habilidades mentais...” (4§) (o = repertório cultural).
d)   “...o que estas deveriam promover...” (1§) (estas = obras de Machado de Assis).

08) Leia os textos a seguir. 
TEXTO I

“Palavra invariável que liga um termo dependente a um outro termo principal, estabelecendo uma relação 
entre ambos.”
                                    CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. São Paulo: Companha Editora 

Nacional, 2010, p. 268.

TEXTO II
“Machado, nesse sentido, é fundamental e merece uma introdução à altura, instigante e engajadora, feita 
por bons professores, que orientem os alunos na leitura de suas obras e os ajudem a nelas navegar com 
profundidade e prazer estético.” (5§)

É correto afirmar que o termo em destaque no Texto II ao qual se aplica o conceito apresentado no Texto I é  
a)   os.
b)   uma.
c)   com.
d)   suas.
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09)  Leia os textos a seguir. 

TEXTO I

“A preposição a e o artigo a se fundem em um único a, dando origem ao fenômeno chamado crase.”
                                          CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Gramática reflexiva – texto, semântica e interação. 

São Paulo: Atual, 2013, p. 361.

TEXTO II

                                  Disponível em: https://www.cors.com.br/noticias-e-dicas-medicas/coronavirus-previna-se-e-ajude-a-salvar-vidas/. 
Acesso em 26 fev. 2021.

Com base no conceito apresentado no Texto I, a ausência do sinal indicativo de crase no Texto II ocorre pelo 
mesmo motivo que em

a)   “...valores associados a aparências...” (2§).
b)   “...é fundamental e merece, dia a dia...” (5§).
c)   “...análises que, a cada época, eram feitas...” (5§).
d)   “...de forma a constituir, nas jovens mentes...” (1§).

10) Considere a passagem transcrita do texto. 

“E a literatura nos ajuda a entender não só fatos pretéritos, mas as análises que, a cada época, eram 
feitas sobre a organização da sociedade. Machado, nesse sentido, é fundamental e merece, dia a dia, uma 
introdução à altura, instigante e engajadora, feita por bons professores, que orientem os alunos na leitura de 
suas obras e os ajudem a nelas navegar com profundidade e prazer estético.” (5§).

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir sobre os aspectos morfossintáticos.

(  ) O primeiro período do fragmento transcrito é composto por coordenação e por subordinação.
(  ) Os itens lexicais “só”, “uma” e “bons”, de acordo com o número de sílabas, são monossílabos.
(  ) As palavras “prazer”, “obras” e “fundamental”, quanto à posição da sílaba tônica, são oxítonas.
(  ) O pronome “os” em “e os ajudem a nelas navegar...” exerce a função sintática de objeto direto.
(  ) O termo “engajadora”, segundo o Novo Acordo Ortográfico, também admite a grafia “enganjadora”.

De acordo com as afirmações, a sequência correta é

a)   (V); (F); (V); (F); (V).
b)   (F); (V); (V); (F); (F).
c)   (V); (F); (F); (V); (F).
d)   (F); (V); (F); (V); (V).
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Instruções: As questões de 11 a 20 se referem ao texto a seguir.

Adolescer: o luto pelo fim da infância e o medo da vida adulta
Bebel Soares*

1§ Aprendi a reconhecer meus sentimentos. A entender cada um deles. A controlar a fúria, a raiva. Aprendi 
a acolher a tristeza, a frustração. Aprendi a deixar transbordar a alegria, a euforia. Depois de muito tempo, 
amadureci.

2§ Hoje sou brisa, mas já fui vendaval. Hoje sou montanha, mas já fui vulcão. Adolescer é uma tempestade. 
O luto pelo fim da infância, o medo da vida adulta. Os conflitos internos. As emoções transbordando, às vezes 
incontroláveis. 

3§ Ser adolescente é um desafio para quem é e para os responsáveis por esse ser em transformação. Hoje 
sou adulta e me preparo para ser mãe de adolescente.

4§ Adolescentes precisam é confiar no amor incondicional dos pais. Saber que estaremos por perto, mesmo 
ouvindo desaforos. Saber que estamos fazendo o certo, mesmo quando eles acham que está tudo errado. Que 
não vamos desistir deles. Que vamos insistir para que estudem. Que vamos repetir a mesma coisa mil vezes para 
ter certeza de que eles ouviram. 

5§ Adolescente não é adulto, e não é mais criança, e a gente se lembra tanto do que eles não são, que se 
esquece do que eles são. Esse é um desafio, olhar para o que eles são hoje, agora, e não o que eles deixaram 
de ser, ou o que eles não são ainda. Deixar de ver o que falta e olhar para as potências, as capacidades.

6§ Difícil é aceitar que eles estão crescendo e que está chegando a hora de deixarmos que voem sozinhos.
* Fundadora da Rede Materna Padecendo no Paraíso.                                                                                                                                  

Estado de Minas, Bem Viver, 21 fev. 2021, p. 6. Adaptado.

11)  É correto afirmar que o título do texto contém uma

a)   frase com função explicativa.
b)   estrutura oracional incoerente.
c)   oração de sentido imprecativo.
d)   forma verbal no imperativo singular.

12)  Nesse texto em que o gênero “crônica” se aproxima do gênero “conto”, é correto afirmar que, em certas 
passagens, a adolescência é abordada

a)   por meio de expediente expositivo, com diálogos e argumentação técnico-científica.
b)   sob a forma ficcional, mesclando dissertação e descrição e indiscutível acento agnóstico.
c)   de maneira confessional, com predominância da narração baseada em experiências concretas.
d)   com total objetividade narrativa, fiel aos acontecimentos, na perspectiva de um narrador onisciente.

13)   Com base na imagem que integra o texto de Bebel Soares, é correto afirmar que a ilustração, fundamentalmente,

a)   metaforiza uma das facetas da adolescência.
b)   distorce as discussões propostas pela autora.
c)   expressa um sentimento inadequado à temática.
d)   retrata objetivamente a ideia central apresentada.

14)  É correto afirmar que a frase “O luto pelo fim da infância, o medo da vida adulta.” (2§), no contexto em que foi 
empregada, pressupõe ser a adolescência, fundamentalmente, um período da vida humana bastante

a)   disléxico.
b)   diatópico.
c)   dilemático.
d)   dionisíaco.
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15)  Informe se é verdadeiro ou falso o que se afirma sobre os aspectos estilísticos presentes no segundo 
parágrafo do texto.

(  ) A construção antitética se faz presente.
(  ) A analogia é um dos recursos empregados.
(  ) A repetição de palavras empobrece o discurso.
(  ) A denotação se sobrepõe à linguagem figurada.

A sequência correta é

a)   (V); (F); (F); (V).
b)   (F); (V); (V); (F).
c)   (F); (F); (V); (V).
d)   (V); (V); (F); (F).

16)  Leia os textos a seguir. 

TEXTO I

“A predicação verbal se refere ao tipo de relação que ocorre entre um verbo e os seus complementos na 
formação do predicado. Quando o predicado indica uma ação é formado por um verbo transitivo ou por um 
verbo intransitivo, sendo chamado de predicado verbal. Quando o predicado indica um estado, conferindo 
uma característica ao sujeito, é composto por um verbo de ligação, sendo chamado de predicado nominal. 
Assim, quanto à predicação, os verbos podem ser classificados em verbos transitivos, verbos intransitivos e 
verbos de ligação.”

Disponível em: < https://www.normaculta.com.br/predicacao-verbal/>. Acesso em: 27 fev. 2021. 

TEXTO II

“Saber que estaremos por perto, mesmo ouvindo desaforos.” (4§).

TEXTO III

Disponível em: https://guanhaes.mg.gov.br/saude-fique-em-casa/. Acesso em: 26 fev. 2021. Adaptado.

Com base no que se afirma no Texto I, a predicação do verbo em destaque no Texto II se repete no Texto III 
em

a)   “Cuide do coletivo...”
b)   “Continue em casa!”
c)   “...se não respeitar o isolamento...”
d)   “...conseguimos tratar de todos...”

17)  É correto afirmar que o último parágrafo do texto
a)   relativiza a postura saudosista adotada pela autora.
b)   corporifica uma discussão que é recorrente no texto.
c)   explicita uma postura indiferente em relação ao tema.
d)   expõe um contra-argumento para mitigar o que foi dito.
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18)  Preencha corretamente as lacunas do texto.
A função _______________ da linguagem está presente nos dois parágrafos iniciais no texto. Por meio 
desse tipo de função, é possível identificar opiniões, emoções, sentimentos e pontos de vista da autora. Uma 
das principais características dessa função é a presença de sequências em que predomina a ___________ 
pessoa do discurso, construindo a _______________ pretendida.

a)   conativa / primeira / objetividade
b)   referencial / terceira / subjetividade
c)   expressiva / primeira / subjetividade
d)   metalinguística / terceira / objetividade

19)  A colocação pronominal diz respeito à posição que os pronomes pessoais oblíquos ocupam na frase em 
relação ao verbo a que se referem.
A esse respeito, analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I. No período “Hoje sou adulta e me preparo para ser mãe de adolescente.” (3§), a próclise é opcional, ou
seja, pode-se empregar indiferentemente o pronome antes ou depois do verbo

PORQUE                   
II. conjunções coordenativas aditivas não atraem os pronomes oblíquos, razão pela qual aceita-se, 

também, a colocação do pronome posposto ao verbo, sendo correto grafar “...e preparo-me...”.

É correto afirmar que

a)   as asserções I e II são falsas.
b)   as asserções I e II são verdadeiras.
c)   a asserção I é falsa e a II, verdadeira.
d)   as asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.

20)  “Um texto, para ser um texto de verdade, não pode ser um punhado de frases soltas. Ele precisa apresentar 
conexões, tanto gramaticais quanto de ideias.”

                                         CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Gramática reflexiva – texto, semântica e interação. 
São Paulo: Atual, 2013, p. 41.

A esse respeito, avalie o que se afirma acerca dos elementos de coesão e das estruturas linguísticas do texto.

I. Em “Que vamos insistir para que estudem.” (4§), o conector “para que” introduz uma ideia de consecução.
II. No primeiro parágrafo há frases que se organizam com elipses que não comprometem a coerência 

textual, pois constituem unidades de sentido.
III. Na frase “...e para os responsáveis por esse ser em transformação.” (3§), o pronome demonstrativo faz 

referência a um termo mencionado anteriormente.
IV. Se houver a substituição da frase “Depois de muito tempo, amadureci.” (1§) por “A muito tempo, 

amadureci.”, mantém-se a correção gramatical do período.

Está correto apenas o que se afirma em

a)   I e III.
b)   I e IV.
c)   II e III.
d)   II e IV.
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Instruções: As questões de 21 a 30 se referem ao texto a seguir.

Como informar as crianças em momentos de crise?
Maria Carolina Cristianini*

1§ Enfrentar crises não é novidade para quem vive na Terra. Entre guerras, períodos de recessão e tragédias 
naturais e humanas, de tempos em tempos as crises surgem. É necessário muita sobriedade nesses momentos. 
E, então, são os adultos que, efetivamente, assumem o papel de lidar com a situação e resolvê-la – conforme a 
possibilidade de atuação de cada um. Mas há outra questão. O mundo não é formado somente pelos maiores de 
idade.

2§ É a partir disso que convido a uma reflexão: como os adultos ao seu redor, ou você mesmo, têm explicado a 
crise atual – e os seus mais diversos sentidos –, causada pela pandemia de Covid 19, a crianças e adolescentes? 
Posso afirmar, com a segurança de uma trajetória que passa de 12 anos nesta área, que o jornalismo infantojuvenil 
é, sim, o melhor amigo de pais, mães, tios, tias, professores e professoras neste momento.

3§ Levar os fatos para os jovens, apurados com as mesmas técnicas usadas no jornalismo profissional “para 
adultos”, tem, sim, os mais diversos benefícios quando se está diante de algo que presenciamos pela primeira 
vez, como o novo coronavírus. Alguns desses impactos positivos: usa linguagem adequada para este público, 
garantindo o seu entendimento e o contexto do que está acontecendo; acalma diante da ansiedade que algo 
desconhecido naturalmente traz; e abre a oportunidade para que a criança ou o adolescente se sinta inserido na 
situação como parte integrante e ativa da sociedade, sem estar à margem do noticiário.

4§ O jornalismo infantojuvenil pode transformar uma geração, a partir da informação de qualidade e do 
incentivo ao desenvolvimento do senso crítico e à construção de uma cidadania ativa, em qualquer idade.

* Editora-chefe do jornal Joca, voltado para crianças e jovens.
Folha de S. Paulo, Tendências/Debates, 21 fev. 2021, p. A3. Adaptado.

21)  De acordo com as características e o estilo adotado no texto, é correto afirmar que o/a

a)  eixo temático gira em torno de uma realidade social e cultural, tratada de forma isenta e imparcial, 
requisitos da linguagem jornalística.

b)   exposição de fatos prevalece; há uma narrativa, uma história sendo contada, em que se inserem como 
personagens centrais a criança e o jovem.

c)   articulista busca convencer o leitor e espera conseguir sua adesão ao apresentar seu ponto de vista 
sobre o assunto, usando o poder da argumentação.

d)  contexto discursivo se organiza em torno da descrição de impressões, observações, características, 
pormenores e detalhes singulares acerca da pandemia.

22)  O texto escrito é uma unidade de sentido produzida por um autor e interpretada por um receptor, no caso o 
leitor. 
A esse respeito, avalie o que se afirma a respeito do processo de elaboração do texto “Como informar as 
crianças em momentos de crise?”.

I. A autora defende a tese de que os adultos desconhecem o poder de transformação do jornalismo 
infantojuvenil e, por isso, apresenta uma crítica explícita sobre isso.

II. A produtora do texto faz referências a outros locutores, citando afirmações feitas por eles, o que 
caracteriza uma estratégia de convencimento em relação à tese defendida.

III. O texto, em determinada passagem, enfoca um fato global e nasce de uma indagação para a qual se 
projeta um posicionamento conclusivo baseado em conhecimentos obtidos.

IV. A jornalista utiliza recursos da língua para dar ênfase às suas opiniões, como, por exemplo, a repetição 
do advérbio de afirmação (2§ e 3§), intercalado em algumas frases que contêm essas opiniões.

Está correto apenas o que se afirma em
a)   I e II.
b)   I e IV.
c)   II e III.
d)   III e IV.
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23) Nos textos a seguir discute-se o emprego da acentuação gráfica.

TEXTO I

“E, então, são os adultos que, efetivamente, assumem o papel de lidar com a situação e resolvê-la – conforme 
a possibilidade de atuação de cada um.” (1§).

TEXTO II

Disponível em: https://ricardoazevedo.blogspot.com/2019/02/hagar-o-horrivel.html. Acesso em: 26 fev. 2021.

Preencha corretamente as lacunas no texto.

Empregou-se o acento circunflexo em “resolvê-la” (Texto I) e o acento agudo em “ajudá-lo” (Texto II) porque 
acentuam-se algumas formas verbais _______________ quando conjugadas com pronomes oblíquos 
_______________ em _______________. 

A sequência que preenche corretamente as lacunas do texto é

a)   oxítonas / átonos / ênclise
b)   oxítonas / tônicos / ênclise
c)   paroxítonas / átonos / próclise
d)   paroxítonas / tônicos / próclise

24)  Analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I. Na frase “...E, então, são os adultos que, efetivamente, assumem o papel de lidar com a situação e 
resolvê-la...” (1§), o termo em destaque foi empregado com o sentido de “função”, “dever”, “obrigação”. 
Todavia, essa mesma palavra, em outro contexto de uso, pode ter mais de uma significação: “parte que 
cada ator ou atriz representa”; “dinheiro em notas”; “letra de câmbio”. Isso ocorre

PORQUE                   
II. na língua portuguesa, essa multiplicidade de sentidos de uma palavra caracteriza um fenômeno linguístico 

denominado sinonímia, ou seja, a relação que se estabelece entre palavras de sentidos semelhantes, 
fato que promove a diversidade vocabular, evitando a repetição de termos e, consequentemente, 
contribuindo para a manutenção da coesão textual.

Sobre essas asserções, é correto afirmar que

a)   as asserções I e II são falsas.
b)   as asserções I e II são verdadeiras.
c)   a asserção I é verdadeira e a II, falsa.
d)   as asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.

25)   “As conjunções subordinativas ligam duas orações, subordinando uma à outra. Com exceção das integrantes, 
essas conjunções iniciam orações que traduzem circunstâncias.”

                                                                                             CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. 
São Paulo: Companha Editora Nacional, 2010, p. 291.

Na frase “...e abre a oportunidade para que a criança ou o adolescente se sinta inserido na situação...”, o 
elemento coesivo em destaque pode ser substituído corretamente, sem alterar o sentido da frase original, por

a)   desde que.
b)   a fim de que.
c)   contanto que.
d)   por mais que.
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26)  “A pontuação marca na escrita as diferenças de entonação, contribuindo para tornar mais preciso o sentido 
que se quer dar ao texto.”

                                          CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Gramática reflexiva – texto, semântica e interação. 
São Paulo: Atual, 2013, p. 314. 

A esse respeito, avalie o que se informa sobre os sinais de pontuação.

I. Os travessões, no segundo parágrafo, complementam a informação expressa anteriormente.
II. As vírgulas em “E são os adultos que, efetivamente, assumem o papel...” (1§) isolam o aposto.
III. As aspas em “para adultos” (3§) são usadas com finalidade irônica para realçar a ambiguidade.
IV. A resposta para a indagação contida no título encontra guarida no segundo parágrafo do texto.

Está correto apenas o que se afirma em

a)   I e II.
b)   I e IV.
c)   II e III.
d)   III e IV.

27)  “O determinante é uma palavra que determina um nome, antecedendo-o num grupo nominal. Assim, precede 
o nome, concordando com ele, em gênero e número, e ajuda à construção do seu valor referencial, dando 
indicações sobre aquilo que o nome expressa e limitando ou concretizando o seu significado.”

                                                          Disponível em: <https://observalinguaportuguesa.org/classes-de-palavras-o-determinante/>. Acesso 
em: 26 fev. 2021.

Com base no conceito apresentado, é correto afirmar que o termo grifado é determinante de nome em

a)  “Entre guerras, períodos de recessão e tragédias naturais e humanas, de tempos em tempos as crises 
     surgem” (1§).
b)  “O jornalismo infantojuvenil é capaz de transformar uma geração, a partir da informação de qualidade e 
     do incentivo...” (4§).
c)  “Alguns desses impactos positivos: usa linguagem adequada para este público, garantindo o entendimento 
     e o contexto...” (3§).
d)  “...têm explicado a crise atual – e os seus mais diversos sentidos –, causada pela pandemia de Covid 19, 
     a crianças e adolescentes?” (2§).

28) “Na língua portuguesa, para construir sentido nos enunciados que produzimos, os verbos e nomes ligam-
se a outros termos de diferentes formas. [...] Quando um termo – verbo ou nome – exige a presença de 
outro, ele se chama regente ou subordinante; os que completam a sua significação chamam-se regidos ou 
subordinados. Quando o termo regente é um verbo, ocorre regência verbal. Quando o termo regente é um 
nome – substantivo, adjetivo, advérbio –, ocorre regência nominal”.

                                          CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Gramática reflexiva – texto, semântica e interação. 
São Paulo: Atual, 2013, p. 355-356.

Com base nesse postulado, é correto afirmar que, no período “O jornalismo infantojuvenil pode transformar 
uma geração, a partir da informação de qualidade e do incentivo ao desenvolvimento do senso crítico e à 
construção de uma cidadania ativa, em qualquer idade.” (4§), os termos “uma geração” e “de uma cidadania 
ativa” devem ser analisados, respectivamente, como

a)   predicativo / complemento verbal.
b)   objeto direto / complemento verbal.
c)   predicativo / complemento nominal.
d)   objeto direto / complemento nominal.
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29)  Leia os textos a seguir.

TEXTO I

 “Palavra que indica as circunstâncias em que se dá a ação verbal.”
                                          CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Gramática reflexiva – texto, semântica e interação. 

São Paulo: Atual, 2013, p. 181.

TEXTO II

“E, então, são os adultos que, efetivamente, assumem o papel de lidar com a situação e resolvê-la...” (1§).

Preencha corretamente as lacunas.
Com base no conceito apresentado no Texto I, é correto afirmar que, no Texto II, o termo _______________ 
se classifica morfologicamente como _______________ e está empregado, na frase, com o valor semântico 
de _______________.

A sequência que preenche corretamente as lacunas é
a)   então / adjetivo / tempo
b)   então / advérbio / afirmação
c)   efetivamente / adjetivo / tempo
d)   efetivamente / advérbio / afirmação

30)  “Concordância é o princípio sintático segundo o qual as palavras dependentes se harmonizam, nas suas 
flexões, com as palavras de que dependem.”

                                                                                              CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. 
São Paulo: Companha Editora Nacional, 2010, p. 438.

A esse respeito, analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I. Na estrutura frasal “É necessário muita sobriedade nesses momentos.” (1§), realizou-se corretamente 
a concordância nominal e ela se justifica

PORQUE                   
II. o predicativo aparece às vezes na forma do masculino singular em locuções como “é necessário”, 

embora o sujeito seja substantivo feminino.

Sobre essas asserções, é correto afirmar que

a)   as asserções I e II são falsas.
b)   as asserções I e II são verdadeiras.
c)   a asserção I é verdadeira e a II, falsa.
d)   as asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.
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CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS

31)  Em relação ao controle de qualidade no laboratório clínico, avalie as afirmações a seguir.

I. O erro total de um resultado é influenciado pela variabilidade pré-analítica na coleta, no transporte, no 
processamento e no armazenamento da amostra.

II. Considerando-se uma distribuição gaussiana da imprecisão, o número de resultados esperados para 
o intervalo de ±2DP corresponde a 95,4% das observações.

III. O teste de proficiência comprova, por meio de avaliação interna, que o laboratório está realizando 
adequadamente um dado método, em conformidade com as especificações do fabricante.

IV. Para o ensaio de quantificação de gases sanguíneos é recomendado que seja analisado, no mínimo, 
um controle a cada 8 horas, incluindo os controles de nível elevado e baixo no decorrer de 24 horas.

Está correto apenas o que se afirma em

a) I, II e III.
b) I, II e IV.
c) I, III e IV.
d) II, III e IV.

32)  Associe corretamente a variável associada à coleta de sangue com a interferência analítica que ela pode 
causar.

VARIÁVEIS ASSOCIADAS À COLETA 
DE SANGUE INTERFERÊNCIAS ANALÍTICAS

(1)
(2)
(3)
(4)

(5)

Icterícia
Lipemia
Hemólise
Amostra em condição inadequada de 
transporte
Presença de coágulo em amostra 
colhida com anticoagulante

(  ) Contagem errônea de células.
(  ) Inibição de ensaios de amilase.
(  ) Diminuição da PO2 devido ao consumo de oxigênio.
(  ) Concentração de potássio falsamente elevada na 

amostra.
(  ) Interferência na dosagem de albumina 

(procedimento com HABA).
A sequência correta é

a) (1); (4); (2); (5); (3).
b) (2); (3); (1); (4); (5).
c) (4); (3); (5); (1); (2).
d) (5); (2); (4); (3); (1).

33) O sódio é o principal cátion do fluido extracelular e é responsável por quase metade da força osmótica do 
plasma. Por representar aproximadamente 90% cátions inorgânicos do plasma, ele apresenta uma função 
central na manutenção da distribuição normal de água e pressão osmótica no compartimento de fluido 
extracelular. 

A respeito das análises e alterações das concentrações de sódio no organismo, é correto afirmar que o/a

a) acúmulo de glicose no líquido extracelular é causa conhecida de hiponatremia.
b) análise de sódio é realizada somente em amostras de soro, plasma e sangue total.
c) hipernatremia ocorre quando os níveis de sódio encontram-se acima de 135mEql/L.
d) resposta fisiológica apropriada à hiponatremia é a liberação de hormônio antidiurético.
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34)  Preencha corretamente as lacunas.

O colecalciferol é o precursor da vitamina D ativa. Após ser ingerido ou sintetizado mediante exposição à luz 
solar, o colecalciferol se liga a uma ____________ e é transportada ao ____________ onde é hidroxilada 
para produzir 25-hidroxivitamina D. Em seguida, a 25-hidroxivitamina D é transportada ao ____________ 
onde sofre nova hidroxilação, ocorrendo a formação de ____________, a forma biologicamente ativa da 
vitamina D.

A sequência que preenche corretamente as lacunas no texto é

a) globulina-α1 específica / rim / fígado / calcitriol
b) proteína ligadora de vitamina D / rim / fígado / vitamina D3
c) globulina-α1 específica / fígado / rim / 1,25-diidroxivitamina D
d) proteína ligadora de vitamina D / fígado / rim / 1,25-diidroxivitamina D

35)  O diabetes melito é um grupo de doenças em que os níveis sanguíneos de glicose se encontram elevados, 
em decorrência de uma secreção deficiente ou uma ação anormal da insulina. Além dos níveis plasmáticos 
de glicose em jejum, o teste de tolerância oral à glicose pode ser utilizado como auxiliar na classificação da 
doença. 

No teste de tolerância oral à glicose, a glicemia 2 horas após sobrecarga de 75g de glicose, que é característica 
de diabetes melito, é igual ou superior a

a) 126mg/dL.
b) 150mg/dL.
c) 200mg/dL.
d) 270mg/dL.

36) “Proteína importante que migra na região α2  [...]. Sua função consiste em combinar-se à hemoglobina liberada 
por hemácias lisadas, a fim de preservar os estoques de ferro e proteínas do organismo”. 

A respeito dessa afirmação é correto inferir que se refere à 

a) haptoglobina. 
b) ceruloplasmina.
c) α2-macroglobulina.
d) α1-glicoproteína ácida.

37)  Anticoagulantes complexantes – tais como citrato, oxalato e EDTA – devem ser evitados porque ligam 
cátions, tais como Mg2+e Zn2+, os quais são cofatores necessários para a dosagem da atividade de

a) fosfatase alcalina.
b) gama-glutamiltransferase.
c) alanina aminotransferase.
d) aspartato aminotransferase.

38)  Os hormônios tireoidianos têm muitos efeitos biológicos importantes. A sua principal função é o controle da 
taxa metabólica basal e da calorigênese por meio do aumento de consumo de oxigênio nos tecidos.

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a respeito desses hormônios.

(  ) A T3 é quatro a cinco vezes mais potente nos sistemas biológicos do que a T4.
(  ) 100% da T4 secretada é desiodinada nos tecidos periféricos pelas enzimas desodinases produzindo T3.
(  ) Cada etapa da síntese dos hormônios tireoidianos é regulada pelo hormônio estimulante da tireoide 

(TSH) da hipófise.
(  ) O estímulo prolongado de hormônio estimulante da tireoide (TSH) leva a uma elevação de vascularidade 

e eventual aumento hipertrófico da tireoide.
A sequência correta é

a) (F); (V); (V); (F).
b) (V); (F); (F); (V).
c) (F); (V); (F); (F).
d) (V); (F); (V); (V).
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39)  É correto afirmar que os sistemas de antígenos eritrocitários destruídos pela ação da enzima papaína são

a) ABO e Rh.
b) Kell e Lewis.
c) Kidd e Diego.
d) MNS e Duffy.

40)  A automação dos imunoensaios é muito útil em bancos de sangue, laboratórios grandes, médios e até 
pequenos, pois fornece resultados rápidos, minimiza as variações inerentes aos processos manuais, aumenta 
a segurança, diminui os custos e melhora a qualidade e o desempenho do laboratório. 

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a respeito dos métodos de imunoensaios automatizados.

(  ) A turbidimetria pode ser empregada para quantificar antígenos, anticorpos, lipoproteínas, proteína C 
reativa, albumina e pré-albumina.

(  ) Na determinação de compostos de baixo peso molecular (com menos de 1kDa), como hormônios, 
fármacos e outros haptenos, utiliza-se a nefelometria de inibição.

(  ) A presença de polímeros, como o polietilenoglicol 8000, reduz significativamente a formação dos 
complexos, aumentando o espaço vibracional e reduzindo a interação entre as moléculas.

(  ) A turbidimetria é um método de medida da diminuição da intensidade da luz transmitida, em relação à 
incidente, por meio de uma suspensão de partículas, devido à reflexão, à absorção ou ao espalhamento.

(  ) A turbidimetria é uma técnica mais sensível do que a nefelometria, porém é mais suscetível às reações 
não específicas; por isso, é necessário que as amostras sejam muito diluídas, o que reduz os limites de 
detecção aos níveis da nefelometria.

A sequência correta é

a) (F); (V); (V); (F); (V).
b) (V); (V); (F); (V); (F).
c) (V); (F); (F); (V); (F).
d) (F); (F); (V); (F); (V).

41)  Todas as funções dos linfócitos dependem das suas interações com outras células. 

A respeito das células apresentadoras de antígenos (APCs) e do sistema de apresentação, é correto afirmar que as/ a

a) APCs convertem antígenos proteicos em peptídeos e exibem complexo peptídeo-MHC para o 
reconhecimento pelas células T.

b) maioria dos linfócitos T reconhece peptídeos, proteínas, ácidos nucleicos, polissacarídeos, lipídeos e 
pequenas substâncias químicas.

c)  células T reconhecem antígenos peptídicos estranhos mesmo quando esses peptídeos são apresentados 
por moléculas de MHC de APCs de outro indivíduo.

d) células T CD8+ são restritas ao MHC classe II (peptídeos derivados das proteínas extracelulares) e as 
células T CD4+ são restritas ao MHC classe I (peptídeos derivados de proteínas citosólicas).

42)  Numere por ordem crescente de aparecimento no soro durante o curso da infecção os marcadores do vírus 
da hepatite B.

(  )
(  )
(  )
(  )
(  )
(  )

HBeAg.
HBsAg.
anti-HBe.
anti-HBs.
anti-HBc IgM.
anti-HBc IgG.

A sequência correta dessa ordenação é

a) (1); (2); (6); (4); (3); (5).
b) (1); (3); (4); (5); (2); (6).
c) (2); (1); (5); (6); (3); (4).
d) (5); (3); (6); (4); (1); (2).
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43)  De acordo com a Resolução RDC nº 302/2005, que dispõe sobre Regulamento Técnico para funcionamento 
de Laboratórios Clínicos, em relação ao controle externo de qualidade o laboratório clínico

a) deve analisar as amostras controle da mesma forma que as amostras dos pacientes.
b) pode participar de ensaios de proficiência somente para 50% dos exames realizados na sua rotina.
c) não precisa adotar formas alternativas caso algum exame realizado não seja contemplado por programas 

de ensaios de proficiência.
d) está desobrigado de registrar os resultados do controle externo da qualidade, bem como qualquer 

inadequação, investigação de causas e ações tomadas para os resultados rejeitados.

44)  A RDC nº 222/2018, que regulamenta as Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de 
Saúde, classifica os resíduos de serviços de saúde em diferentes grupos.

Associe corretamente os grupos e os resíduos correspondentes.

GRUPOS DE RESÍDUOS DE 
SERVIÇOS DE SAÚDE. RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE.

(1)
(2)
(3)
(4)

A
B
C
D

(  ) Rejeito radioativo proveniente de laboratório de análise clínica, 
serviço de medicina nuclear e radioterapia.

(  ) Efluentes de processadores de imagem (reveladores e fixadores) e 
efluentes dos equipamentos automatizados utilizados em análises 
clínicas.

(  ) Sobras de amostras de laboratório contendo sangue ou líquidos 
corpóreos, recipientes e materiais resultantes do processo de 
assistência à saúde, contendo sangue ou líquidos corpóreos na 
forma livre.

(  ) Resíduos provenientes das áreas administrativas; resíduos de 
varrição, flores, podas e jardins; resíduos de gesso provenientes 
de assistência à saúde; forrações de animais de biotérios sem risco 
biológico associado.

A sequência correta é

a) (1); (3); (4); (2).
b) (2); (3); (1); (4).
c) (3); (2); (1); (4).
d) (4); (1); (2); (3).

45) Em relação ao diagnóstico da malária, um método imunológico para detecção da presença do parasita no 
sangue está corretamente indicado em

a) gota espessa.
b) PCR em tempo real.
c) teste rápido para detecção de IgG e IgM.
d) teste rápido para detecção de HRP-II e pLDH.

46)  A pesquisa de proglotes nas fezes é o método mais indicado para a confirmação do diagnóstico de teníase. 

A respeito desse tipo de pesquisa, é correto afirmar que

a) a pesquisa pode ser realizada em um exame parasitológico de fezes usual, como o HPJ.
b) as ramificações muito numerosas e dicotômicas indicam Taenia saginata, enquanto as ramificações pouco 

numerosas e dendríticas são indicativas de Taenia solium. 
c) as ramificações pouco numerosas e dendríticas indicam Taenia saginata, enquanto as ramificações muito 

numerosas e dicotômicas são indicativas de Taenia solium.
d) o diagnóstico é possível de ser realizado a partir da primeira semana de infecção, sendo que no primeiro 

mês de infecção é possível que as proglotes sejam encontradas pelos pacientes até mesmo na roupa de 
cama e na roupa íntima.
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47)  O teste de Montenegro, utilizado no diagnóstico de Leishmaniose Tegumentar Americana, pode ser descrito como

a) teste do corante, que permite a detecção de anticorpos IgG e IgM.
b) teste intradérmico, que avalia a reação de hipersensibilidade retardada do paciente.
c) reação de fixação do complemento (RFC), técnica sorológica feita com antígeno homólogo.
d) reação de hemaglutinação indireta (RHA), na qual ocorre aglutinação da preparação na presença de 

anticorpos específicos.

48)  A maioria das amostras clínicas podem ser examinadas diretamente em busca da presença de um patógeno 
fúngico. 
São empregadas múltiplas técnicas para o exame direto do material clínico, entre elas o uso do corante 
hematológico Giemsa, que permite demonstrar as células de leveduras dentro dos macrófagos ante a 
suspeita de infecção por

a) Candida albicans.
b) Histoplasma capsulatum.
c) Blastomyces dermatitidis.
d) Cryptococcus neoformans.

49)  A PCR em tempo real consiste em um método no qual as etapas de amplificação e detecção do alvo ocorrem 
de modo simultâneo e de modo homogêneo. Esse tipo de método requer termocicladores especiais, dotados 
de óptica de precisão que permita monitorar a emissão de fluorescência a partir dos poços contendo amostra. 

Preencha corretamente as lacunas.
No formato mais simples, o produto da PCR é detectado à medida que vai sendo produzido, com o auxílio de 
corantes fluorescentes que se ligam preferencialmente ao _______________, como o _______________. 
A especificidade da técnica pode ser aumentada por meio da adição de _______________ à mistura das 
reações.

 A sequência que preenche corretamente as lacunas do texto é

a) RNA de fita simples / SYBR Green I / primer
b) DNA de fita dupla / amplicon / SYBR Green I
c) RNA de fita simples / reporter / sondas de hibridização
d) DNA de fita dupla / SYBR Green I / sondas de hibridização

50)  A respeito das enzimas de ácidos nucleicos e suas funções, avalie as afirmações a seguir.
I. As polimerases unem os nucleotídeos de DNA ou RNA, formando uma molécula-filha de fita única 

tendo como molde uma extensão de molécula parental de fita única.
II. A transcriptase reversa é na maioria das vezes de origem viral e catalisa a síntese de RNA a partir de 

um molde de DNA.
III. As nucleases juntam fragmentos de DNA formados pela síntese descontínua durante a replicação ou 

nas vias de reparo do DNA.
IV. As endonucleases de restrição reconhecem sequências curtas de pares de bases de DNA específicas 

e clivam a molécula de DNA somente no sítio de reconhecimento.

Está correto apenas o que se afirma em

a) I e II.
b) I e IV.
c) II e III.
d) III e IV.

51)  Entre os EPC utilizados no laboratório de microbiologia, a cabine de segurança biológica é o equipamento 
de maior importância e requer maior cuidado e controle. A luz ultravioleta (UV) é considerada um item 
dispensável, mas algumas cabines de segurança a possuem instalada.

Assinale a alternativa que indica o motivo pelo qual é utilizada a luz UV nas cabines de segurança biológica.

a) Conservação dos meios de cultura.
b) Crescimento de culturas de bactérias específicas.
c) Análise de testes bioquímicos de identificação de bactérias.
d) Descontaminação da superfície de trabalho interna da cabine.
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52)  A constatação de proteínas no exame de urina rotina nem sempre significa doença renal, mas sua presença 
exige a realização de outras análises para verificar a normalidade ou anormalidade do quadro.

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a respeito do diagnóstico de proteinúria.

(  ) A proteína de Bence Jones é um exemplo de proteinúria decorrente do aumento dos níveis séricos de 
proteína e corresponde à excreção de imunoglobulinas monoclonais de cadeias leves por pacientes 
com mieloma múltiplo.

(  ) Pode-se confirmar a presença da proteína de Bence Jones através da sua precipitação a 100°C (a 
amostra se torna turva) e solubilização entre 40°C e 60°C (a amostra se torna límpida).

(  ) A microalbuminúria atua como indicador de um dano glomerular inicial e se caracteriza por concentrações 
acima do normal, porém abaixo da faixa detectável pelas tiras, o que faz necessária a sua determinação 
por métodos imunológicos.

(  ) Uma proteinúria intensa, caracterizada pela perda de mais de 4g/dia de proteínas, é caracteristicamente 
observada na síndrome nefrótica.

A sequência correta é

a) (V); (F); (V); (V).
b) (V); (V); (F); (V).
c) (F); (V); (F); (F).
d) (F); (F); (V); (F).

53) Sempre que há um defeito envolvendo o metabolismo ou a absorção de carboidratos, o organismo tenta 
compensar metabolizando quantidades maiores de ácidos graxos. Quando esse aumento é significativo, 
corpos cetônicos começam a aparecer no sangue e, consequentemente, são excretados pela urina. 

Os testes para detecção de cetonas nas tiras reativas de urina se baseiam na reação com

a) sal de diazônio.
b) aldeído de Ehrlich.
c) ácido sulfossalicílico.
d) nitroprussiato de sódio.

54) O líquido cerebrospinal (LCE) normal é límpido como cristal, incolor e tem viscosidade similar à da água. 
Diante de uma anormalidade, por sua vez, pode apresentar-se turvo, purulento ou tingido com pigmentos.

A respeito das análises laboratoriais recomendadas para o LCE, é incorreto afirmar que

a) um LCE viscoso pode ser obtido de pacientes com adenocarcinomas produtores de mucina metastáticos 
e meningite criptocócica.

b) em uma hemorragia subaracnoidea, o líquido hemorrágico em geral se torna limpo entre as coletas dos 
tubos 1 e 3, porém se mantém relativamente uniforme em uma punção traumática.

c) as contagens celulares são realizadas no LCE não diluído, em uma câmara de contagem manual; a 
contagem de leucócitos normal para um indivíduo adulto corresponde a 0 a 5 células/µL.

d) os esfregaços diretos de sedimento de LCE centrifugado estão sujeitos a erros significativos de 
fragmentação e distorção celular; a citocentrifugação é o método recomendado para a realização das 
contagens celulares diferenciais de todos os líquidos corporais. 

55)  Na deficiência de ferro, só ocorre anemia quando há depleção dos depósitos reticuloendoteliais. Em países 
desenvolvidos, a causa dominante é a perda crônica de sangue, sobretudo uterina e no trato gastrintestinal; 
deficiência dietética raramente é a causa única ou predominante. 

A respeito da anemia por deficiência de ferro, é correto afirmar que

a) a contagem de reticulócitos é mais alta quanto maior o grau de anemia.
b) quando a deficiência de ferro é associada à deficiência de folato ou de vitamina B12, acentua-se o grau de 

microcitose.
c) na microscopia, notam-se eritrócitos hipocrômicos e microcíticos, com raras células em alvo e pecilócitos 

em forma de lápis.
d) a contagem de plaquetas em geral é levemente diminuída na deficiência de ferro, em particular quando há 

hemorragia continuada.
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56)  As anemias hemolíticas autoimunes (AHAIs) são causadas por produção de anticorpos contra os eritrócitos 
do próprio organismo. 

Em relação a esse tipo de anemia, avalie as afirmações a seguir.

I. São caracterizadas por teste direto da antiglobulina positivo.
II. Nas anemias hemolíticas autoimunes por anticorpos quentes, os eritrócitos são geralmente cobertos 

por IgG e são ingeridos por macrófagos do sistema reticuloendotelial.
III. Nas anemias hemolíticas autoimunes por anticorpos frios, a esplenectomia é sempre útil, uma vez 

que a hemólise ocorre exclusivamente no baço.
IV. A hemoglobinúria paroxística ao frio é causada pelo anticorpo de Donath-Landsteiner, um anticorpo 

IgM com especificidade para antígenos do grupo sanguíneo P.
V. Anticorpos dirigidos contra um complexo fármaco-membrana do eritrócito podem causar anemia 

hemolítica imunológica.
Está correto apenas o que se afirma em

a) I, II e V.
b) I, III e IV.
c) II, III e IV.
d) II, III e V.

57) Caracteriza-se pela presença de grânulos gigantes nos neutrófilos, eosinófilos, monócitos e linfócitos, 
acompanhados por neutropenia, trombocitopenia e grande hepatoesplenomegalia. Possui caráter 
autossômico e recessivo. 

A descrição corresponde à

a) síndrome de Hurler.
b) anomalia de Pelger-Hüet.
c) anomalia de May-Hegglin.
d) síndrome de Chédiak-Higashi.

58)  Bacilo gram-negativo, oxidase negativa, indol negativo, lactose positiva, com colônias com cheiro de fermento 
de pão. 

O microorganismo descrito está corretamente indicado em

a) Escherichia coli.
b) Proteus mirabilis.
c) Klebsiella pneumoniae.
d) Pseudomonas aeruginosa.

59)  Ao receber uma urina de jato médio para realização de cultura, é recomendada a semeadura do material 
em um meio que permita o crescimento tanto de bacilos gram-negativos quanto cocos gram-positivos, de 
preferência de forma quantitativa. 

Um meio clássico com essas características é o meio

a) MacConkey.
b) Thayer-Martin.
c) EMB (Eosine methilene blue).
d) CLED (Cystine lactose electrolyte deficient agar).

60)  De acordo com o Código de Ética da Profissão Farmacêutica, é correto afirmar que

a) o farmacêutico pode exercer simultaneamente a medicina.
b) é permitido ao farmacêutico fornecer, ou permitir que forneçam, medicamento ou fármaco para uso diverso 

da sua finalidade.
c) uma das sanções disciplinares previstas consiste em aplicação de multa de 1 (um) salário-mínimo a 5 

(cinco) salários-mínimos regionais.
d) é direito do farmacêutico se recusar a exercer a profissão em instituição pública ou privada onde inexistam 

condições dignas de trabalho ou que possam prejudicar o usuário, com direito à representação junto às 
autoridades sanitárias e profissionais contra a instituição. 
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REDAÇÃO

TEXTO I 

Linguagem neutra pode ser considerada movimento social e parte da evolução da língua

Para Heloisa Buarque de Almeida, professora do Departamento de Antropologia da Faculdade de Filosofia, 
Letras e Ciências Humanas da USP e pesquisadora do Núcleo de Estudos sobre os Marcadores Sociais 
da Diferença (Numas), a demanda por uma linguagem inclusiva pode ser considerada um movimento 
social e faz parte da evolução da língua. “É interessante entendermos isso como um movimento social e 
de transformação. A sociedade está sempre em transformação. Há discursos que acham que as coisas são 
fixas, mas não é assim e nunca foi.”

                                       Disponível em: https://jornal.usp.br/atualidades/linguagem-neutra-pode-ser-considerada-movimento-social-e-parte-
da-evolucao-da-lingua/. Acesso em: 06. Mar. 2021. Adaptado.

TEXTO II

Não existe erro de português! Mas… por que não? E a norma padrão? A língua é uma ferramenta social e 
seus principais objetivos são a comunicação e expressão. Por isso, ela também é um organismo vivo, sendo 
modificada todos os dias por seus falantes com a intenção de que ela possa atender às suas necessidades.
A norma padrão prescreve regras de como devemos falar e escrever que devem ser usadas em contextos 
formais, ou seja, no vestibular, em um artigo científico etc.; mas todos nós fugimos dessa norma nas nossas 
falas e textos diariamente, em maior ou menor nível. [...] Zombar de uma variação linguística não-padrão 
tem nome, é preconceito linguístico. Acreditar que exista pureza na língua e que ela possa ser estragada, é 
purismo gramatical.
A linguagem neutra é mais uma das mudanças recorrentes da língua, criada para preencher uma lacuna na 
língua portuguesa. Seu uso é perfeitamente aceitável.

Disponível em: https://twtext.com/article/1266028324045893632. Acesso em: 06 mar. 2021. Adaptado.

TEXTO III

Fiquem calmes, amigues!
Sérgio Rodrigues*

Nos últimos dias, a minoritária porção letrada da população brasileira – diante da gloriosa indiferença da 
maioria, é verdade – tem se dividido com paixão entre os que são contra e os que são a favor de escrever e 
falar “querides brasileires”.
Recomendo pôr a bola no terreno. Quem opta por escrever “querides amigues” tem esse direito? Óbvio que 
sim. Como teria o de escrever “kerydez amyguez”, à moda de Glauber Rocha, se lhe desse na telha.
Naturalmente, quando se provoca, muitos reagem à provocação. Acho que não faz bem à causa de ninguém 
pintar os que se incomodam ou fazem humor com isso como reacionários ou escravos da gramática normativa. 
Mesmo porque esta não vem ao caso.
Estamos falando de gramática profunda. Campanhas bem conduzidas podem estigmatizar uma palavra ou 
pôr uma nova em circulação, mas mexer em estruturas desse tipo é outra conversa. Tudo o que sei sobre 
linguagem (admito que não é muito) me diz que a novidade terá fôlego curto. Línguas mudam o tempo todo, 
mas não assim.

* Escritor e jornalista, autor de “O Drible” e “Viva a Língua Brasileira”.
                                 Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/colunas/sergio-rodrigues/2020/11/fiquem-calmes-amigues.shtml>. 

Acesso em: 21 fev. 2021. Adaptado.
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PROPOSTA

A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua 
formação, elabore um texto dissertativo-argumentativo em prosa e na modalidade escrita segundo a norma 
culta da Língua Portuguesa, com no máximo 30 (trinta) linhas e letra legível, respondendo à seguinte 
indagação:

Linguagem Neutra: uma consequência da mutabilidade e da dinamicidade 
da língua ou simples modismo?

Atenção: 

- Assuma um posicionamento sobre o tema, sem se desviar do assunto. 

- Privilegie a clareza, a concisão e a coerência na exposição do pensamento.

- Utilize argumentos convincentes para fundamentar seu ponto de vista.

- Apresente proposta de intervenção que respeite os direitos humanos.
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RASCUNHO
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                                                             Exame de Admissão 
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO                              

1. Este caderno de questões contém 01 (uma) prova de Gramática e Interpretação de Texto, composta de 
30 (trinta) questões objetivas, numeradas de 01 (um) a 30 (trinta); 01 (uma) prova de Conhecimentos 
Especializados, composta de 30 (trinta) questões objetivas, numeradas de 31 (trinta e um) a 60 (sessenta); 
e uma página de rascunho para redação.

2.    Ao receber a ordem do Chefe/Fiscal de Setor, confira se:

       ► a numeração das questões e a paginação estão corretas;

     ► todas as questões estão perfeitamente legíveis. Sendo detectada alguma anormalidade de impressão, 
solicite imediatamente ao Chefe/Fiscal de Setor a substituição do caderno de questões; 

        ► a “versão” da prova e a “especialidade” constantes deste caderno de questões correspondem aos campos 
“versão” e “especialidade” contidos em seu Cartão de Respostas; e

       ► se o número do Cartão de Respostas corresponde ao número constante do verso da Folha de Redação.

3. O caderno de questões pode ser utilizado livremente como rascunho (para cálculos, desenhos etc.). 

4. Os candidatos não devem identificar/assinar a Folha de Redação.

5. Iniciada a prova, é vedado formular perguntas.

6. Não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão, realizar a prova portando, junto ao corpo ou sobre a 
mesa, óculos escuros; brincos; quaisquer adornos na região das orelhas; colar; pulseira de qualquer tipo ou 
material (inclusive as de cunho religioso); gorro, “bibico”, lenço ou faixa de cabeça, chapéu, boné ou similares; 
qualquer recipiente ou embalagem que não seja fabricado com material transparente, tais como garrafas e 
embalagens, luvas; cachecol; bolsa, mochila, pochete; livros, manuais, impressos, cadernos, folhas avulsas 
de qualquer tipo e/ou anotações (inclusive o cartão de informação); lápis; lapiseira; borracha; régua; caneta 
de corpo não transparente; calculadora; protetores, abafadores, tampões e/ou similares auriculares; telefone 
celular, smartphone ou similar; notebook, tablet; pen drive; máquina fotográfica; relógio de qualquer tipo; 
controle ou chave de alarme; aparelhos sonoros, fonográficos, de comunicação ou de registros eletrônicos; e/
ou quaisquer instrumentos que receba, transmita ou armazene informações. Não é permitido o porte de armas 
de qualquer espécie, ainda que detenha autorização para o respectivo porte, ou que esteja uniformizado e/ou 
de serviço. Os objetos são de responsabilidade do candidato. 

7. No Cartão de Respostas, preencha apenas uma opção (a, b, c ou d) de cada questão, com caneta 
esferográfica de tinta na cor azul ou preta, conforme instrução contida no próprio Cartão de Respostas.

8. Qualquer outra forma de marcação que estiver em desacordo com as instruções contidas no Cartão de 
Respostas, com marcação dupla, rasurada, emendada, campo de marcação não preenchido integralmente 
ou fora do espaço designado para as respostas e para a assinatura, bem como a falta desta serão de inteira 
responsabilidade do candidato e também considerados incorretos.

9. Tenha muito cuidado com o seu Cartão de Respostas e a sua Folha de Redação para não amassá-los, 
molhá-los, dobrá-los, rasgá-los, manchá-los ou, de qualquer modo, danificá-los. O Cartão de Respostas e a 
Folha de Redação não serão substituídos.

10. A prova terá a duração de 4 (quatro) horas e 20 (vinte) minutos. Recomenda-se ao candidato iniciar a 
marcação do Cartão de Respostas nos últimos 20 minutos do tempo total de prova.

11. Por razões de segurança e sigilo, uma vez iniciadas as provas, o candidato deverá permanecer 
obrigatoriamente no Setor de Provas por, no mínimo, 2 (duas) horas após o seu início. O caderno de 
questões só poderá ser levado pelo candidato que permanecer no Setor de Provas por, no mínimo, 4 (quatro) 
horas.

12. Em nenhuma hipótese, o candidato poderá se ausentar do Setor de Provas levando consigo seu Cartão de 
Respostas, Folha de Redação ou qualquer folha de respostas que lhe tenha sido entregue.

13. É obrigatório que o candidato assine a Relação de Chamada e o Cartão de Respostas, e entregue o Cartão 
de Respostas e a Folha de Redação.

14. A desobediência a qualquer uma das determinações constantes no presente caderno de questões, no Cartão 
de Respostas e nas Instruções Específicas (IE) poderá implicar a não correção da prova e à exclusão do 
Exame.                   


