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O texto abaixo se refere à questão 1. 

 

Capítulo XXXI 

A borboleta preta 

 

No dia seguinte, como eu estivesse a 

preparar-me para descer, entrou no meu quarto uma 

borboleta (...). A borboleta, depois de esvoaçar muito 

em torno de mim, pousou-me na testa. Sacudi-a, ela foi 

pousar na vidraça; e, porque eu sacudisse de novo, 

saiu dali e veio parar em cima de um velho retrato de 

meu pai. Era negra como a noite. O gesto brando com 

que, uma vez posta, começou a mover as asas, tinha 

um certo ar escarninho, que me aborreceu muito. Dei 

de ombros, saí do quarto; mas tornando lá, minutos 

depois, e achando-a ainda no mesmo lugar, senti um 

repelão dos nervos, lancei mão de uma toalha, bati-lhe 

e ela caiu. 

Não caiu morta; ainda torcia o corpo e movia 

as farpinhas da cabeça. Apiedei-me; tomei-a na palma 

da mão e fui depô-la no peitoril da janela. Era tarde; a 

infeliz expirou dentro de alguns segundos. Fiquei um 

pouco aborrecido, incomodado. 

Também por que diabo não era ela azul? 

disse eu comigo. 

E esta reflexão, uma das mais profundas que 

se tem feito, desde a invenção das borboletas, me 

consolou do malefício, e me reconciliou comigo mesmo 

(...). 

Fonte: ASSIS, M. Memórias Póstumas de Brás Cubas. 

 

1. (CGE 2089) No fragmento, o narrador revela, 

de forma sutil, um problema social ainda muito 

presente na atualidade: o preconceito. Isso se 

evidencia em: 

a. “(...) senti um repelão dos nervos (...)”. 

b. “(...) por que diabo não era ela azul?”. 

c. “Fiquei um pouco aborrecido, incomodado.”. 

d. “Era tarde; a infeliz expirou dentro de alguns 

segundos.”. 

e. “(...) saiu dali e veio parar em cima de um velho 

retrato de meu pai.”. 

 

O texto abaixo se refere à questão 2. 

 

O famoso (livro) Dom Quixote de La Mancha (1605), 

do espanhol Cervantes narra as aventuras de um 

fidalgo de aldeia que enlouquece lendo livros de 

cavalaria. Em suas andanças – uma verdadeira 

odisseia! – ele enfrenta inimigos e monstros 

imaginários, como no famoso episódio dos moinhos de 

vento, contra os quais investe de lança em riste, 

tomando-os por gigantes perigosos. 

Fonte: Revista Superinteressante, edição especial: Mundo 

Estranho, nov. 2002. 

 

2. (CGE 2067)  É possível substituir as palavras e 

expressões destacadas, sem perder o sentido, 

respectivamente, por: 
 

a. desconhecido; escreve; para baixo. 

b. reconhecido; conta; para baixo. 

c. desconhecido; conta; para baixo. 

d. reconhecido; escreve; para cima. 

e. reconhecido; conta; para cima. 

 

O texto abaixo se refere à questão 3. 
 

O lutador 

Lutar com palavras 

é a luta mais vã. 

Entanto lutamos 

mal rompe a manhã. 

São muitas, eu pouco. 

Fonte: ANDRADE, C. D. Disponível em: 

<http://pensador.uol.com.br/frase/ODI3NzU3/>. 

 

3. (CGE 2070) De acordo com o texto, a luta do 

homem com as palavras é constante e começa 

a. quando nascem os conflitos. 

b. ao romper do crepúsculo. 

c. assim que o dia inicia. 

d. no término da manhã. 

e. ao encerrar o dia. 

 

Os quadrinhos a seguir se referem à questão 4. 
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4.  (CGE 2055) Verbete 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando o contexto do quadrinho, assinale a 

alternativa em que sentido do verbete da palavra 

veículo foi usada: 

a. 1. 

b. 2. 

c. 3.  

d. 4. 

e. 5. 

 

O texto abaixo se refere à questão 5. 

 

A familiaridade com o inglês deixou-nos ousados. 

Hoje, aportuguesamos termos que nem 

sonhávamos figurar no dicionário. (...) A 

informática serve de exemplo. Com ela, nossa 

criatividade alça voos. E ultrapassa os limites da 

máquina. Deletar tomou a vez do velho apagar. 

Printar expulsou o imprimir. (...) É isso. Quem não 

aderiu se tornou out. Que corra atrás do prejuízo. 

Peça help. E vire in. 

Fonte: adaptado de: SQUARISI, D. Revista Exame. 18 nov 

1998. 

 

5. (CGE 2069) O artigo de Dad Squarisi 

a. destaca as diferenças culturais entre falantes 

do português e do inglês. 

b. mostra que a língua portuguesa está em 

constante transformação. 

c. explica como a informática traz prejuízos 

econômicos ao Brasil. 

d. apresenta uma crítica ao uso indiscriminado de 

estrangeirismos. 

e. afirma que os brasileiros resistem às mudanças 

da era digital. 

 

 

 

O poema abaixo se refere à questão 6. 

 

O guardador de rebanhos 

O meu olhar é nítido como um girassol. 

Tenho o costume de andar pelas estradas 

Olhando para a direita e para a esquerda, 

E de vez em quando olhando para trás... 

E o que vejo a cada momento 

É aquilo que nunca tinha visto, 

E eu sei dar por isso muito bem... 

Sei ter o pasmo essencial 

Que tem a criança se, ao nascer, 

Reparasse que nascera deveras... 

Sinto-me nascido a cada momento 

Para a eterna novidade do Mundo... 

Fonte: CAEIRO, A. Obra poética. Rio de Janeiro: 

Companhia Aguilar, 1965, p. 204. 

6. (CGE 2069) O trecho do poema de Alberto 

Caeiro utiliza, predominantemente, em sua 

estrutura a linguagem denotativa, exceto no 

verso:  

a. “Tenho o costume de andar pelas estradas”. 

b. “Olhando para a direita e para a esquerda”. 

c. “Sinto-me nascido a cada momento”. 

d. “E eu sei dar por isso muito bem”. 

e. “Sei ter o pasmo inicial”. 

 

7. (CGE 2086) (...) Um carro é uma segunda 

família. Uma piscina é uma segunda família. Uma 

doença ruim é uma segunda família. Uma casa 

na praia é uma segunda família. Um sítio é uma 

segunda família. Uma habilidade é uma segunda 

família. Um helicóptero é uma segunda família. 

Um barco é uma segunda família. (...) 

Fonte: BONASSI, F. 100 histórias colhidas na rua. São 

Paulo: Scritta, 1996. 

Considere as afirmações: 

I. A repetição “uma segunda família” significa um 

aumento de bens materiais. 

II. O autor parte de uma frase feita “Um carro é 

uma segunda família” e estabelece variações, 

persistindo na mesma ideia. 

III. A expressão “uma segunda família”, repetida 

em todas as frases, significa uma 

responsabilidade que demanda sacrifícios. 

IV. As palavras “doença” e “habilidade”, embora 

não sendo bens materiais como carro, casa, sítio, 

helicóptero e barco, também indicam dificuldades 

familiares. 

Traduzem a ideia principal do texto 

a. I e II apenas. 

b. I e III apenas. 

c. II e III apenas. 

d. I, II e III apenas. 

e. II, III e IV apenas. 

 

Gab: 1-b; 2-e; 3-c; 4-d; 5-b; 6-c; 7-c.

 

Veículo: 1. Qualquer meio para transportar ou 
conduzir pessoas, animais. 2. Qualquer coisa 
capaz de conduzir algo; condutor. 3. Substância 
inerte à qual princípios ativos de um medicamento 
são incorporados. 4. Qualquer coisa capaz de 
transmitir, propagar, difundir algo. 5. Substância 
que entra na composição de tintas para ligar e 
fixar as partículas de pigmento. 


