
 

 

Apoio de Português  

Linguagem C

 

A canção abaixo se refere à questão 1. 

 

“Pegue uns pedacinhos de afeto e de ilusão 

Misture com um pouquinho de amizade 

Junte com carinho uma pontinha de paixão 

E uma pitadinha de saudade.(...)” 

Fonte: Toquinho. Receita de felicidade. Só tenho tempo 

pra ser feliz. São Paulo: Movieplay, 2003.  

 

1. (CGE 2095) Nesse trecho de canção 

predomina a característica 

a. expositiva, como em seminários. 

b. narrativa, como em contos de fadas. 

c. descritiva, como em relatos de viagem. 

d. instrucional, como em receitas culinárias. 

e. argumentativa, como em artigos de opinião. 

 

 

O texto abaixo se refere à questão 2.  

  

Este é um trecho de uma narração de um jogo 

de futebol.  

  

Autoriza o árbitro, mexe na bola a seleção 

brasileira. Começa o jogo, o Brasil vem para o 

ataque, olha o lançamento. E olha no lançamento, 

os zagueiros brasileiros saíram para o ataque. Os 

dois,       o Lúcio, (I) camisa 10, e o Roque Jr, 

camisa 9. Deram, o Felipão armou uma jogada de 

saída, deram a saída, o Felipão armou lá, 

partiram para o ataque os dois. E já chutaram 

uma bola alta. Já chegou por baixo rasgando ali o 

Linke cedendo o primeiro escanteio favorecendo 

a seleção brasileira. Aí cruzamento, vem bola 

para a área. Tentativa brasileira, a bola passou, 

Gilberto Silva foi empurrado. Levanta a (II) 

bandeira os bandeirinhas. E vai sair briga. (III) 

Apita o juiz. Os dois zagueiros começam a 

discutir. O juiz nem pensou, já sacou o (IV) cartão 

amarelo para os dois. Lá vem o Ronaldinho bater 

o escanteio. E a galera grita (V) “GOOOOL”.  

Fonte: adaptado de: Disponível em: 

<https://br.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090

406134334AAQpECu>.  

 

2. (CGE 2182) No texto, representa a linguagem 

não verbal apenas os trechos  

  

a. II,  III  e  IV.  

b.  I,  II  e  V.  

c. IV  e  V.  

d. I  e  II.  

e. II,  III  e  V. 

 

 

3. (CGE 2187) A polissemia, por apresentar 

vários significados de determinada palavra ou 

expressão, é um recurso de linguagem que 

permite ao leitor fazer mais de uma interpretação. 

Para que não ocorra isso, é muito importante 

saber qual o contexto em que a frase é proferida. 

Observe a ocorrência dessa figura de linguagem 

na tirinha. 

 

 

 
 

Fonte: Disponível em: <http://revisaja.com.br/>. Acesso 

em: 2 set. 2017.  

  

Considerando todo o contexto apresentado, pode-

se afirmar que  

  

I. a retirada do primeiro quadro daria 

plausibilidade à dúvida do galo.  

II. a polissemia se faz presente e contribui para 

criação do humor, mesmo sem o contexto 

expresso no primeiro quadrinho.  

III. o termo “galo” provoca confusão pelo fato de 

ter diferentes sentidos.  

IV. “topada”, no primeiro quadrinho, também é um 

exemplo de polissemia, pois pode ser entendia 

como estar de acordo (topar).  

  

3. (CGE 2187) Está correto apenas o que se 

afirma em  

  

a. I  e  III.  



 

 

b. II  e  III.  

c. I  e  IV.  

d. III  e  IV.  

e. II  e  IV. 

 

O texto abaixo se refere à questão 4.  

  

(...) (I)Segunda surpresa: as pessoas agora se 

importam com política – ao ponto de isso virar 

nota de corte na hora da paquera. Como se já 

não tivesse suficientemente difícil... (II) No 

começo, achei que quem tinha mudado era eu. 

(III) Afinal, há uma década (jovem), importava 

mais se o pretendente usava crocs (...). (IV) Mas 

não, não foi só eu quem revi as minhas 

prioridades. O Brasil mudou. E agora não basta 

apenas sair bem na foto: (V) é preciso sair bem 

na foto e não ser coxinha (...)  

Fonte: Revista Língua Portuguesa. São Paulo: Escala, ano 

7, 60. ed..  

  

4. (CGE 2187) No texto, considerando o uso da 

pontuação, a sentença que se apresenta na 

ordem indireta é a  

  

a. II.  

b. I.  

c. III.  

d. IV.  

e. V. 

 

 

Os textos abaixo se referem à questão 5. 

 

Texto I 

 
Fonte: Disponível em:  

<https://www.humorpolitico.com.br/page/3/?s=celular>. 

Acesso em: 10 jul. 2017.   

 

 

 

Texto II  

  

 A tecnologia está afetando as relações familiares 

dentro da sua casa? Uma pesquisa realizada com             

1.521 crianças de 6 a 12 anos pela Highlights, 

uma revista infantil norte-americana, mostrou que 

62% das crianças reclamam que os pais estão 

distraídos demais para ouvi-los. E – surpresa! – 

os celulares são os principais responsáveis por 

isso. Em 28% dos casos, pais e mães estavam 

tão entretidos com o aparelho que mal prestavam 

atenção aos filhos. E não é só: juntos, celulares, 

TV’s, smartphones e tablets foram a causa desse 

distanciamento entre filhos e pais em 51% dos 

casos. (...)  

  

Fonte: SALEH, N. Disponível em:  

<http://revistacrescer.globo.com/Familia/Rotina/  

noticia/2014/12/tecnologia-esta-afetando-relacoes 

familiares-dentro-da-sua-casa.html>. Acesso em: 10 

jul.2017. 

 

5. Sobre os textos I e II, analise estas as 

afirmativas.  

  

I. O texto I recorre ao uso da linguagem não 

verbal, pois utiliza dos signos visuais para 

mensagem ser efetivada.  

II. O texto II utiliza as linguagens verbal e não 

verbal para transmitir a mensagem, porque 

apresenta números e porcentagens, além de 

palavras escritas.  

III. Ambos os textos utilizam a linguagem verbal, 

já que os objetivos são semelhantes, ou seja, 

transmitir mensagens alertando quanto ao uso do 

celular.  

IV. O texto II se vale exclusivamente da 

linguagem verbal, porquanto se expressa por 

meio de palavras escritas, ou seja, a linguagem 

verbalizada.  

  

Está correto, apenas, o que se afirma em  

  

a. III.  

b. IV.  

c. II.  

d. I  e  IV.  

e. I  e  II. 

 

 

 

Gab: 1-d; 2-a; 3-e; 4-a; 5-d.

 


