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Instruções:
1. Este teste contém 10 questões de 

simples escolha.
2. Não serão consideradas válidas 

questões não assinaladas ou que 
contenham mais de uma resposta ou 
rasura, ainda que legível.

3. Você deverá marcar o quadro de 
respostas abaixo com lápis e depois 
cobrir o espaço marcado com caneta 
azul ou preta.

4. Leia com atenção cada questão e não 
deixe nenhuma sem resposta.

5. MARQUE SOMENTE UMA OPÇÃO 
EM CADA QUESTÃO.

QUADRO DE RESPOSTAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A A A A A A A A A A
B B B B B B B B B B
C C C C C C C C C C
D D D D D D D D D D

Relação de descritores:
1 Identificar o tema de um texto.
2 Identificar efeito de ironia em textos variados.
3 Estabelecer  relações  entre  partes  de  um  texto,

identificando  repetições  ou  substituições  que
contribuem para a continuidade de um texto.

4 Reconhecer  posições  distintas  entre  duas  ou  mais
opiniões relativas ao mesmo fato ou ao mesmo tema.

5 Concluir a partir de informações do texto
6 Estabelecer relação entre a tese e os argumentos 

oferecidos para sustentá-la.
7 Identificar  as  marcas  lingüísticas  que  evidenciam  o

locutor e o interlocutor de um texto.
8 Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.
9 Distinguir fato de opinião.
10 Identificar  o  efeito  de  sentido  decorrente  do  uso  da

pontuação e de outras noções.
Texto I – Leia-o para responder às questões 1 a
3.

A CANÍCULA
Artur Xexéo

 A cena aconteceu num restaurante do 
Flamengo. Cinco pessoas à mesa 
comentavam o calor que fazia lá fora – e 
alguém comenta alguma outra coisa 
ultimamente na cidade? [...]
 Desde então, não penso em outra coisa. Que 
fim levou o ventinho que fazia parte do verão 
carioca? Foi sugado pelo aquecimento global?
Escapou pelo buraco da camada de ozônio? 
Cadê aqueles tempos em que, no auge do 
calor, a gente ia se refrescar à beira-mar? [...] 
 Que fim levou o cine Metro-Copacabana? 
Mais precisamente, que fim levou o ar 
refrigerado “com clima de montanha” que 
tornava as matinês de quinta-feira, dia em que 
mudava o filme em cartaz, num oásis contra a 
canícula?[...]

Questão 1
Considerando o assunto do texto, é possível 
concluir sobre o significado da palavra que dá 
título a ele. Identifique-o:
A(  ) o calor muito forte.
B(  ) a brisa refrescante.
C(  ) o aquecimento global.
D(  ) a matinê de quinta-feira.

Questão 2
Na série de perguntas feitas pelo autor, 
observamos a presença da ironia. A pergunta 
que utiliza esse recurso é
A (  ) “Que fim levou o cine Metro-   
-Copacabana?
 B(  ) “Que fim levou o ventinho que fazia parte
do verão carioca?”
C(  ) “Cadê aqueles tempos em que, no auge 
do calor, a gente ia se refrescar à beira-mar?”
D(  ) “Que fim levou o ventinho que fazia parte 
do verão carioca? Foi sugado pelo 
aquecimento global? Escapou pelo buraco da 
camada de ozônio?”

Questão 3
“... e alguém comenta alguma outra coisa 
ultimamente na cidade?”
O termo sublinhado refere-se a
A(  ) o calor que fazia.
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B(  ) o fato de cinco pessoas estarem à mesa 
do restaurante.
C(  ) a cena que aconteceu num restaurante 
do Flamengo.
D(  ) o fato de cinco pessoas estarem do lado 
de fora do restaurante.

Texto II e III – Leia-os para responder às 
questões 4 a 10.

O ESPELHO

Falar mal da TV virou moda. É in repudiar a 
baixaria, desancar o onipresente 
eletrodoméstico. E, num país em que os 
domicílios sem televisão são cada vez mais 
raros, o que não falta é especialista no 
assunto. Se um dia fomos uma pátria de 100 
milhões de técnicos de futebol, hoje, mais do 
que nunca, temos um considerável rebanho 
de briosos críticos televisivos.
Depois de azular as janelas das grandes e 
das pequenas cidades, os televisores 
ganharam as ruas. Hoje não se encontra um 
boteco, padaria ou consultório dentário que 
não tenha um. Há até taxistas que trabalham 
com um olho no trânsito e outro na novela. E,
nas esquinas escuras onde se come o 
suspeitíssimo cachorro-quente, pode-se 
assistir ao Jornal Nacional e ser assaltado 
em tempo real. Mas, quando os 
"especialistas" criticam a TV, estão olhando 
para o próprio umbigo. Feita à nossa imagem
e semelhança, ela é resultado do que somos 
enquanto rebanho globalizado. Macaqueia, 
realimenta nossos conceitos e preconceitos 
quando ensina, diariamente, o bê- -á-bá a 
milhões de crianças.
Reclamamos que, na programação, só 
vemos sexo, violência e consumismo. Ora, 
isso é o que vemos também ao sair à rua. E, 
se fitarmos o espelho do banheiro com um 
pouco mais de atenção, levaremos um susto 
com a reprise em cartaz. Talvez por isso a TV
nos choque, por nos mostrar, sem rodeios, a 
quantas anda o inconsciente coletivo. E não 
adianta dourar a pílula; já tentaram, mas não 
deu ibope.
Aqui e ali, alguns vão argumentar que 
cultivam pensamentos mais nobres e que 
não se sentem representados no vídeo. Mas 
a fração que lhes cabe está lá, escondidinha 
como é próprio às minorias. Está nos bons 
documentários, nas belas imagens dos 
eventos esportivos, na dramaturgia sensível, 
no humorismo que surpreende, nos 
desenhos e nas séries inteligentes, no 
entrevistador que sabe ouvir o entrevistado 

nas campanhas altruístas.
Reclama-se muito que, nas novelas, os 
negros fazem, quase sempre, papéis de 
subalternos. Mas é essa condição que a 
sociedade reserva à maioria deles, e também
à maior parte dos nordestinos, na vida real. O
que a televisão fornece é um retrato da 
desigualdade no país. [...]
A televisão mostra muita violência o dia 
inteiro, gritam os pacifistas na sala de estar. 
Como se não houvesse milhões de Stallones,
Gibsons, Van Dammes e Schwarzeneggers 
armados até os dentes no Afeganistão, Golfo 
Pérsico, favelas brasileiras ou trincheiras 
angolanas. É natural que uma parte de nós 
se revolte, o que parece tão compreensível 
quanto inócuo. Campanhas contra a baixaria 
televisiva lembram a piada do marido traído 
que encontra a mulher com o amante no sofá
da sala e, no dia seguinte, vende o móvel 
para solucionar o problema. Garrotear a TV é
tapar o sol com a peneira.
Enquanto a discussão ganha adeptos, 
continuamos devorando nosso tubo de 
imagem de estimação. Depois, de barriga 
cheia, saímos à rua para ratificar, legitimar 
com pensamentos, palavras e atitudes, que 
as coisas são mesmo assim e que, pelo jeito,
a reprise continuará. Aquele repórter 
sensacionalista que repete à exaustão a 
cena de linchamento, o apresentador que 
tripudia sobre o drama do desvalido, a loura 
que vê na criança um consumidor a mais, o 
jovem que tem num reality show desumano a
alternativa para sua falta de horizonte, a 
menina precocemente erotizada, no fundo, 
somos todos nós.

MIGLIACCIO, Marcello,
Folha de S. Paulo, 19 out.

2003.

VOCABULÁRIO
Altruísta: Que ama ao próximo, filantrópico.
Desancar: Criticar severamente.
Garrotear: Estrangular; (figurado) Cobrir de críticas, 
apedrejar.
Inócuo: Que não prejudica, inofensivo.
Onipresente: Que está presente em toda parte.

Texto III
A INFLUÊNCIA NEGATIVA DA

TELEVISÃO PARA AS CRIANÇAS
Jussara de Barros

Bem diziam os Titãs, grupo de rock nacional, 
quando cantavam que “a televisão me deixou
burro demais”. A verdade é que, ao pé da 
letra dessa música, a televisão coloca-nos 
dentro de jaulas, como animais. Assim, 
paralisa o desenvolvimento de pensamentos 
críticos e avaliativos que se desenvolvem em
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outras formas de diversão, além de 
influenciar crianças e adolescentes com 
cenas de violência, maldade, psicopatia e 
sexo explícito a todo o momento e sem 
qualquer responsabilidade.

http://www.meuartigo.brasilescola.com/educacao

VOCABULÁRIO
in [inglês] – na moda.
brioso – orgulhoso, vaidoso.
onipresente – que está presente em todos os lugares.

Questão 4:
Os textos divergem sobre o mesmo tema: a 
influência da televisão. A afirmação do texto 6
que contradiz o texto 7 é:

A(  ) “Falar mal da TV virou moda. É in 
repudiar a baixaria, desancar o onipresente 
eletrodoméstico.”
B(  ) “Feita à nossa imagem e semelhança, ela
(a TV) é resultado do que somos enquanto 
rebanho globalizado.”
C(  ) “E,num país em que os domicílios sem 
televisão são cada vez mais raros, o que não 
falta é especialista no assunto.”
D( x ) “Aqui e ali, alguns vão argumentar que 
cultivam pensamentos mais nobres e que não 
se sentem representados no vídeo.”

Questão 5:
De acordo com o texto II podemos dizer que
A( ) a TV nunca revela uma parte do que 
somos.
B(  ) a TV não reflete uma sociedade 
preconceituosa e capitalista, cujo maior 
interesse são os bens materiais.
C( x ) culpar exclusivamente a TV pelo caos 
social em que vivemos não é a saída para os
problemas coletivos.
D( ) as campanhas contra a baixaria 
televisiva devem ser apoiadas pelos 
cidadãos para que possamos derrotar ou, 
pelo menos, minimizar os prejuízos causados
pela TV.

Questão 6:
“Falar mal da TV virou moda. É in repudiar a 
baixaria, desancar o onipresente 
eletrodoméstico.” A afirmativa que comprova 
a mesma ideia da frase acima é
A(  ) “Está nos bons documentários, nas 
belas imagens dos eventos esportivos...”
B(x ) “A televisão mostra muita violência o dia
inteiro, gritam os pacifistas na sala de estar.”
C(  ) “Há até taxistas que trabalham com um 
olho no trânsito e outro na novela.”
D(  ) “... no humorismo que surpreende, nos 
desenhos e nas séries inteligentes...”

Questão 7:
O autor do texto é conhecedor de expressões
idiomáticas (expressões utilizadas pela 
população, de maneira geral). Não é um 
exemplo dessas expressões:
A(  ) “Falar mal da TV virou moda.”
B(  ) “...num país em que os domicílios sem 
televisão são cada vez mais raros”
C(  ) “... estão olhando para o próprio 
umbigo.”
D(  ) “E não adianta dourar a pílula.”

Questão 8:

“Enquanto a discussão ganha adeptos...” 
(último parágrafo) A palavra sublinhada 
significa
A(  ) pessoas que participam da discussão.
B(  ) pessoas que passam a assistir 
programas televisivos.
C(  ) pessoas que não brigam por uma 
televisão sem violência.
D(  ) aumenta o número de pessoas que 
discutem por qualquer coisa.

Questão 9:
Identifique o trecho que traz uma opinião do 
autor:
A(  ) “...num país em que os domicílios sem 
televisão são cada vez mais raros...”
B(  ) “Reclama-se muito que, nas novelas, os 
negros fazem, quase sempre, papéis de 
subalternos.”
C (  ) “Aqui e ali, alguns vão argumentar que 
cultivam pensamentos mais nobres e que 
não se sentem representados no vídeo.”
D(  ) “...a menina precocemente erotizada, no
fundo, somos todos nós.”

Questão 10:
No texto III, a expressão “a televisão me 
deixou burro demais” está entre aspas 
porque
A(  ) representa a fala da autora.
B(  ) a autora quis destacar a sua 
importância.
C(  ) representa a fala de autor citado no 
texto.
D(  ) trata-se da expressão que resume a 
tese do texto.
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