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LÍNGUA PORTUGUESA
____________________________________________________________________________________

Questões Objetivas
____________________________________________________________________________________
AS QUESTÕES 1 A 3 REFEREM-SE AOS TEXTOS DA COLUNA
BATALHA DOS LEITORES, DA REVISTA SUPERINTERESSANTE.
____________________________________________________________________________________
TEXTO 1

É certo tratar cães como humanos?
1
2
3

Com o meu dog, meu amado samoiedo Theodoro, faço o que quiser. Nem quero saber se ele
gosta de ser chamado de filho, ou se gosta que eu o persiga o tempo todo pedindo abraços e
beijos. Só o ser humano tem essa noia de querer racionalizar as coisas desse jeito.
ANA ROSA, NO SITE

TEXTO 2
1
2
3

Gosto de cachorros, mas tratá-los como filhos é demais. Há tantas crianças nas ruas e nos
orfanatos – e as pessoas preocupadas com futilidades. Não consigo entender isso. Deveriam
levar o carinho, o amor e o dinheiro gasto com um cachorro para uma criança carente.
DANIEL ROSSO, CRICIÚMA, SC

(Revista Superinteressante, abril de 2009, pág. 08)

1) Analise as seguintes afirmativas sobre o 2) Analise a alternativa que identifica corretamente
emprego do pronome demonstrativo.

relações nos textos.

I.

A) Pode-se afirmar que há uma gradação na frase
Deveriam levar o carinho, o amor e o
dinheiro gasto com um cachorro para uma
criança carente (texto 2, linhas 2 e 3).
B) Ele (texto 1, linha 1) retoma filho (texto 1,
linha 2 ).
C) É possível afirmar que o desempenha a mesma
função antes de persiga e de tempo (texto 1,
linha 2).
D) Mas em mas tratá-los como filhos, no texto
2 (linha 1), estabelece oposição às ideias de
Ana Rosa.
E) É demais (texto 2, linha 1) refere-se a tratálos como filhos (texto 2, linha 1).

II.
III.

IV.
V.

O pronome essa (texto 1, linha 3) retoma o
substantivo noia.
O pronome isso (texto 2, linha 2) resume o
que foi dito anteriormente.
O pronome isso (texto 2, linha 2) refere-se a
Deveriam levar o carinho, o amor e o
dinheiro gasto com um cachorro para
uma criança carente.
O pronome essa (texto 1, linha 3) refere-se ao
substantivo noia.
Tanto essa (texto 1, linha 3), quanto isso
(texto 2, linha 2) retomam referentes no texto.

Assinale a opção que contém afirmativas corretas.
A) II – V
B) II – IV
C) I – III
D) III – IV
E) I – V
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3) Nos textos 1 e 2, reproduzidos acima, embora
os leitores se manifestem sobre a mesma
pergunta, percebe-se que eles apresentam
opiniões opostas. Marque a alternativa que melhor
representa a posição defendida pelos autores.
A) Embora apresentem argumentos diferentes,
ambos manifestam o seu apreço por cães.
B) Daniel defende que apenas as crianças devem
ser bem tratadas, enquanto Ana Rosa
argumenta que os cães devem ser tão bem
tratados quanto os humanos.
C) Ana Rosa acredita que os cães devem ser
tratados tal qual aos filhos, enquanto Daniel não
se manifesta a esse respeito.
D) Para Ana Rosa os seres humanos são
neuróticos, pois tratam os cachorros como
filhos. Ela argumenta que é preciso racionalizar
a questão.
E) Daniel concorda que os cães devem ser bem
tratados, contanto que não nos descuidemos
dos nossos filhos.
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LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER AS QUESTÕES 4 E 5.
TEXTO 3
A MODA DO FUTURO
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ninguém pode prever se vamos continuar a usar jeans ou se vai aparecer uma nova moda viral
por aí. Mas dá para apostar que as roupas do futuro vão ser funcionais. É possível que as calças
jeans não tenham mais tamanho pré-definidos. A empresa londrina Bodymetrics já escaneia o
corpo do cliente e faz o jeans perfeito para ele. Sua calça também poderá esquentar sozinha
quando estiver frio. Ou realizar truques tecnológicos. Quer um exemplo? Japoneses já lançaram
um tecido que transforma você em um homem invisível. A ideia até que é simples. Do lado de
trás, ele é feito de microcâmeras. Na frente, é uma tela. As câmeras enviam a imagem que está
atrás da pessoa para a tela que está na frente, tornando-a “transparente”. Quem sabe a
invisibilidade se torne o novo pretinho básico.
Superinteressante, julho de 2009, p. 83

4) Segundo o texto, afirma-se a respeito da
moda que

5) Analise as seguintes afirmativas.
I–

A) as novas tecnologias irão interferir no nosso
modo de vestir.
B) as roupas do futuro serão feitas de jeans.
C) no futuro, todas as roupas, segundo
tecnologia desenvolvida pelos japoneses,
serão invisíveis.
D) os truques tecnológicos permitirão que você
construa sua própria roupa.
E) a moda será adequada aos costumes do
futuro.

II –

III –
IV –

V–

Vão ser (linha 2) no lugar de serão torna
o tom do texto menos formal.
Pretinho básico (linha 9) é uma
expressão que pode ser interpretada como
um tipo de roupa que todo mundo usa.
A ideia (linha 6) refere-se à expressão
truques tecnológicos (linha 5).
Do lado de trás e na frente (linhas 6 e
7) referem-se respectivamente a tecido
(linha 6) e a microcâmeras (linha 7).
Também (linha 4) pressupõe uma
qualidade a mais para o jeans fabricado
pela empresa Bodymetrics.

Assinale a
corretas.

opção

que

contém

afirmativas

A) II – IV
B) I – III
C) I – II
D) III – V
E) II – III
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AS QUESTÕES 6 A 10 REFEREM-SE AO TEXTO EXERCITE SUA CUCA
TEXTO 4
EXERCITE SUA CUCA
Atividades físicas ativam a memória, reduzem a ansiedade, dão prazer
e aliviam a tensão do seu cérebro
Rafael Tonon

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Se, quando alguém fala em exercício para a cabeça, você logo pensa em se jogar no sofá
com uma revistinha de palavras cruzadas, ler um livro cabeçudo ou encarar uma partida de
xadrez, está na hora de se levantar, colocar um tênis confortável e encarar uma corrida para
conhecer o que a atividade física é capaz de fazer por sua mente.
Que a prática de esportes faz bem para o corpo, tonifica os músculos e melhora a
capacidade respiratória, todo mundo já sabe. Mas os cientistas descobriram que, muito além dos
benefícios para o corpo, os exercícios são ótimos para a saúde do cérebro. Não é novidade, por
exemplo, que fazer artes marciais, dança, natação, esportes coletivos – e até jogar peteca –
favorece o bombeamento de sangue, o que indica mais oxigênio pelo corpo, inclusive para as
células da massa cinzenta. Isso significa que quem faz exercícios físicos regularmente tem risco
menor de sofrer pequenos e grandes AVCs (acidentes vasculares cerebrais), que colocam a
mente e a vida em perigo.
Mas a grande novidade é que os exercícios aeróbicos estimulam a criação de novos
neurônios, o que era impensável até o fim dos anos 90, quando se acreditava que nascíamos
com uma quantidade certa de neurônios (cerca de 86 milhões) e que esse número só diminuiria
com o passar dos anos. O que mostra que a mente pode estar em constante renovação – e bem
mais atlética.
(Revista Vida Simples, julho de 2009, pág. 51)

6) Assinale a alternativa em que o se apresenta a
mesma função sintática expressa na frase está
na hora de se levantar (linha 3).

7) Escolha a alternativa que expressa a
associação correta tendo em vista o emprego da
palavra que:

A) Se jogar peteca faz bem para o cérebro, é
preciso investir mais nessa atividade.
B) As pessoas não sabem se os exercícios
aeróbicos estimulam a criação de novos
neurônios.
C) Se praticarmos esportes, estaremos ativando
nossa memória.
D) Jogar-se no sofá com uma revistinha de
palavras cruzadas não é a única possibilidade
de exercitar a sua mente.
E) O seu cérebro estará bem tonificado se você
exercitar o seu corpo.

A) que a atividade física (linha 4) – refere-se a
conhecer.
B) que fazer artes marciais, dança, natação,
esportes coletivos (linha 8) – complementa o
sentido da expressão artes marciais.
C) que colocam a mente e a vida em perigo
(linhas 11 e 12) – refere-se à mente e à vida
em perigo.
D) que os exercícios aeróbicos estimulam a
criação de novos neurônios (linhas 13 e 14) –
refere-se à criação de novos neurônios.
E) Que a prática de esportes faz bem para o
corpo (linha 5) – introduz um complemento
para a oração todo mundo já sabe (linha 6).
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8) As palavras até (linha 8) e inclusive (linha 9)
pressupõem para o leitor que

10) Pela leitura global do texto, é possível
concluir que

A) jogar peteca é mais fácil que dançar; e que o
oxigênio é importante para o nosso cérebro.
B) jogar peteca é considerada uma atividade
menos importante do que fazer artes marciais,
dança, natação e esportes coletivos e que
praticar exercícios também é importante para
as células de massa cinzenta.
C) jogar peteca não favorece o bombeamento de
sangue e as células de massa cinzenta
precisam de mais oxigênio.
D) jogar peteca indica mais oxigênio pelo corpo e
praticar exercícios também é importante para
as células de massa cinzenta.
E) não é novidade o que os cientistas
descobriram.

A) a prática de exercícios físicos, além de fazer
bem para o corpo, é ótima para a saúde do
cérebro, estimulando a criação de novos
neurônios.
B) o autor pressupõe um conhecimento prévio do
leitor a respeito dos benefícios dos exercícios
para o cérebro.
C) os exercícios físicos são tão importantes para o
corpo quanto ler e fazer palavras cruzadas.
D) o autor pressupõe um conhecimento prévio do
leitor a respeito dos benefícios dos exercícios
para o corpo.
E) quem faz exercícios físicos regularmente tem
risco de sofrer pequenos e grandes AVCs.

_______________________________________

9) Observe as afirmativas a respeito da prática de
esportes.
I)
II)
III)
IV)
V)

Ao jogar xadrez você está praticando
exercícios físicos.
Correr é uma atividade física que ajuda sua
mente.
Jogar peteca ou ler um livro faz bem para a
mente.
O exercício físico previne acidentes vasculares
cerebrais.
A dança, a natação e jogar-se no sofá não
favorecem o bombeamento de sangue para o
cérebro.

Assinale a alternativa correta.
A) II – III – V
B) I – II – IV
C) II – III – IV
D) II – IV – V
E) I – II – III
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AS QUESTÕES 11 A 15 REFEREM-SE AO TEXTO PAPEL DE CACA.
____________________________________________________________________________________
TEXTO 5
PAPEL DE CACA
Priscila Santos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Quem acompanha as invenções para diminuir o uso de recursos naturais volta e meia abre um
sorriso diante de uma ideia brilhante – mesmo que, a princípio, pareça de se jogar fora.
Seguindo o exemplo de um projeto pioneiro do Centro de Conservação de Elefantes da
Tailândia, a marca britânica The Great Elephant Poo Poo Paper fabrica papéis reciclados usando
a fibra encontrada no poo (cocô) dos trombudos. Muito lógico: os elefantes digerem apenas
60% dos 130 a 270 quilos de comida que abocanham diariamente. Logo, eliminam todo dia
cerca de 100 quilos de caquinha riquíssima em fibras vegetais, fonte de celulose, devido a sua
dieta vegetariana. O material é coletado em centros de pesquisa de elefantes, lavado,
esterilizado e misturado a outras fibras, como as da bananeira e do abacaxi. Depois, é seco e
cortado em folhas que viram itens de papelaria. Parte do lucro é revertido ao estudo e
preservação dos paquidermes. A ideia, que ainda impede o corte de árvores, vem se alastrando.
Já existe papel feito de caca de ovelhas e renas no País de Gales, de ursos pandas da Tailândia
e, em breve, da China. Até o cocô de cangurus foi testado na Tasmânia. Agora, a pergunta que
não cala: e fede? Os fabricantes juram que não. Só se for aroma floral, como o de uma edição
de outra marca britânica. “Agora podemos orgulhosamente alardear que somos a única
companhia do mundo cuja caca literalmente cheira a rosas”, dizem.
(Vida Simples, abril de 2009, p. 15)

11) Segundo o autor, o excremento dos elefantes
é visto como
A) uma idéia brilhante para a produção de aroma
floral, ainda que precise ser lavado e
esterilizado.
B) fonte de fibra, pois os elefantes eliminam 60%
de celulose todo o dia, e matéria prima para a
produção de papel.
C) fonte de fibra, pois esses animais digerem
apenas 60% do que comem, e matéria prima
para a produção de papel.
D) um ótimo recurso natural, embora tenha um
fedor insuportável.
E) um produto que deve ser conservado, mesmo
que, a princípio, pareça de se jogar fora.

6

12) A respeito do texto, é possível afirmar que
A) a ideia de utilizar cocô de elefante para
produzir celulose contribui para a dieta
vegetariana dos paquidermes da Tailândia.
B) a ideia de utilizar cocô de elefante para
produzir celulose é da marca britânica The
Great Elephant Poo Poo Paper.
C) a ideia de utilizar cocô de elefante para
produzir celulose é brilhante.
D) a ideia é brilhante, pois todo o lucro é revertido
ao estudo e preservação dos paquidermes.
E) a ideia de usar fibra vegetal alastrou-se para o
País de Gales, a Tailândia e até para a China.
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13) Assinale a alternativa correta.

15) A expressão Papel de caca (título) refere-se

A) Muito lógico (linha 5) expressa uma ironia e
logo (linha 6) introduz uma relação de tempo.
B) Muito lógico (linha 5) refere-se apenas aos
quilos de comida que os elefantes digerem
diariamente.
C) Logo (linha 6) expressa os motivos dos
elefantes digerirem apenas 60% do que
comem.
D) Logo (linha 6) refere-se ao material coletado
em centros de pesquisas de elefantes.
E) Muito lógico (linha 5) inicia uma explicação e
logo (linha 6) introduz uma conclusão.

A) ao nome do projeto tailandês.
B) aos papéis reciclados a partir de fezes de
animais.
C) a recursos naturais.
D) ao cocô dos trombudos, rico em fibras
vegetais.
E) ao papel feito de fezes que cheira a rosas.

_________________________________________

14) Abaixo, há cinco afirmativas a respeito de
função e/ou significação de vocábulos do texto.
I)
II)
III)
IV)
V)

O vocábulo quem (linha 1) refere-se somente
ao leitor do texto.
A expressão volta e meia (linha 1) é
indicadora da ideia de frequência.
O vocábulo como (linha 9) expressa uma
idéia de proporção.
A palavra depois (linha 9) expressa a idéia
de adição.
A frase Os fabricantes juram que não.
(linha 14) refere-se à ideia de que o papel
feito da caca dos animais pode feder.

Assinale a opção que apresenta a(s) afirmativa(s)
correta(s).
A) II
B) III – V
C) I – II – V
D) II – V
E) IV – V
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