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Linguagens e suas Tecnologias 
 

1. Oh! nos meus sonhos, pelas noites minhas Passam tantas visões sobre meu peito! Palor* de 

febre meu semblante* cobre, Bate meu coração com tanto fogo! Um doce nome os lábios meus 

suspiram, Um nome de mulher... e vejo lânguida* No véu suave de amorosas sombras Seminua, 

abatida, a mão no seio, Perfumada visão romper a nuvem, Sentar-se junto a mim, nas minhas 

pálpebras O alento* fresco e leve como a vida Passar delicioso... Que delírios! 

AZEVEDO, Álvares de. Lira dos vinte anos. São Paulo: Ateliê, 1999. 
 

palor: palidez. lânguida: sensual. 

semblante: rosto, face. alento: respiração, fôlego, hálito. 

 
É marca típica de função emotiva nesse fragmento poético: 

a) a insistência no emprego dos vocativos. 
b) a preocupação em transmitir uma informação. 
c) o uso reiterado da primeira pessoa gramatical. 
d) a referência ao próprio texto que está sendo feito. 
e) o emprego de expressões cristalizadas da fala. 

 
 
2. Sem alegria nem cuidado, nosso pai encalcou o chapéu e decidiu um adeus para a gente. Nem 
falou outra palavra, não pegou matula e trouxa, não fez a alguma recomendação.  
Nossa mãe, a gente achou que ela ia esbravejar, mas persistiu somente alva de pálida, mascou o 
beiço e bramou: “ — Cê vai, ocê fique, você nunca volte!” (...)  
Nosso pai não voltou. Ele não tinha ido a nenhuma parte. Só executava a invenção de se 
permanecer naqueles espaços de rio, de meio a meio, sempre dentro da canoa, para dela não 
saltar, nunca mais. A estranheza dessa verdade deu para estarrecer de todo a gente.  
“A terceira margem do rio” — Guimarães Rosa  
 
Assinale a alternativa correta sobre o fragmento “— Cê vai, ocê fique, você nunca volte!”:  

a) A gradação que se observa na forma pronominal é índice conotativo do desejo da mãe de 
preservar a intimidade do casal.  

b) A variação da forma do pronome de tratamento sugere, estilisticamente, o gradativo 
distanciamento imposto pela mulher.  

c) A variação da forma pronominal é índice da indecisão da mulher frente ao comportamento 
do marido. 

d)  d) Os verbos no presente do indicativo reforçam o tom enérgico e decidido da mulher, que 

compreende e aceita a partida do marido.  
e) Os verbos “ir”, “ficar” e “voltar”, usados pela mãe, explicitam sua esperança de que o 

marido retorne à casa.  
 
 
3. TEXTO 
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O Chat e sua linguagem virtual 
 
 O significado da palavra chat vem do inglês e quer dizer “conversa”. Essa conversa 
acontece em tempo real, e, para isso, é necessário que duas ou mais pessoas estejam 
conectadas ao mesmo tempo, o que chamamos de comunicação síncrona. São muitos os sites 
que oferecem a opção de bate-papo na internet, basta escolher a sala que deseja “entrar”, salas 
são divididas por assuntos, como educação, cinema, esporte, música, sexo, entre outros. Para 
entrar, é necessário escolher um nick, uma espécie de apelido que identificará o participante 
durante a conversa. Algumas salas restringem a idade, mas não existe nenhum controle para 
verificar se a idade informada é realmente a idade de quem está acessando, facilitando que 
crianças e adolescentes acessem salas com conteúdos inadequados para sua faixa etária. 
AMARAL, S. F. Internet novos valores e novos comportamentos. In: SILVA, E. T. (Coord). A Leitura 

nos oceanos da Internet. São Paulo: Cortez, 2003. (Adaptado) 
 
Segundo o texto, o chat proporciona a ocorrência de diálogos instantâneos com linguagem 
específica, uma vez que nesses ambientes interativos faz-se uso de protocolos diferenciados de 
interação. O chat, nessa perspectiva, cria uma nova forma de comunicação porque 
 

a) possibilita que ocorra diálogo sem a exposição da identidade real dos indivíduos, que 
podem recorrer a apelidos fictícios sem comprometer o fluxo da comunicação em tempo 
real. 

b) disponibiliza salas de bate-papo sobre diferentes assuntos com pessoas pré-selecionadas 
por meio de um sistema de busca monitorado e atualizado por autoridades no assunto. 

c) seleciona previamente conteúdos adequados à faixa etária dos usuários que serão 
distribuídos nas faixas de idade organizadas pelo site que disponibiliza a ferramenta. 

d) garante a gravação das conversas, o que possibilita que um diálogo permaneça aberto, 
independente da disposição de cada participante. 

e) limita a quantidade de participantes conectados nas salas de bate-papo, a fim de garantir a 
qualidade e eficiência dos diálogos, evitando mal-entendidos. 

 
 
4. Seu chefe mandou um... 
 
Sorrisos e piscadelas dos emoticons migram dos e-mails e textos de crianças e jovens para 
mensagens formais de trabalho de altos executivos e empresários 
 
Mary Lou DiNardo checou três vezes antes de ter certeza: será que aquilo era um emoticon de 
sorriso no final do último e-mail de seu cliente mais ríspido? 
Executivo da imobiliária West Coast, ele era "um homem muito intelectualizado e sério", disse 
DiNardo, presidente da TK/PR, empresa de relações públicas. 
"Eu tenho trabalhado com ele há sete anos. De repente, enquanto nós estávamos discutindo 
problemas com um vendedor, ele se despediu com um desses emoticons sorrindo ou piscando. 
Na verdade, não me lembro de tê-lo visto, alguma vez, com um sorriso em seu rosto real." 
DiNardo está entre os profissionais que recebem sorrisos e piscadelas, conforme os emoticons 
migram inesperadamente dos e-mails e textos de adolescentes para correspondências de 
empresários. 
"Não há dúvidas de que os tenho enviado e recebido com mais frequência", disse Martha Heller, 
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presidente da Heller Search Associates, empresa de recrutamento de executivos do setor de 
tecnologia. 
"Geralmente, eu uso um emoticon sorrindo ou piscando quando quero sinalizar que meu 
comentário foi irônico. Por exemplo, eu contratei um gerente de marketing para lançar minha 
empresa no mundo das redes sociais, e lhe enviei um aviso -'Ouvi dizer que existe algo chamado 
Twitter'- e adicionei o emoticon para que ele soubesse que não estou tão desinformada assim." 

<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/tec/tc0211201122.htm> (Acesso em 05.10.12) 
 
Com base nas informações do texto, é possível dizer que os símbolos gráficos, como os 
emoticons, têm como função: 

a) desviar a atenção do leitor para ideias secundárias contidas na mensagem.  
b) recuperar sentidos convencionalizados desde o surgimento da escrita.   
c) evidenciar um caráter infantilizado no sistema escrito das línguas.  
d) perturbar a interação nos meios de comunicação instantânea.  
e) permitir uma interlocução ágil, tornando a interação mais afetiva. 

 
 
5. 

 
 
Assinale a alternativa correta.  

a) No último quadrinho, as expressões faciais da mãe e da menina revelam, respectivamente, 
surpresa e fúria. 

b) O humor do texto é gerado pelo fato de a menina empregar o verbo “viver” em duas 
acepções. 

c) Há revolta da garota contra a aceitação, por parte da mãe, do papel subalterno reservado à 
mulher na sociedade contemporânea. 

d) A forma verbal vivesse traz a informação implícita de que a garota considera que a mãe 
não vive de fato. 

e) Os três primeiros quadrinhos mostram as tarefas que, naquele dia, a mãe de Mafalda terá 
pela frente: passar roupas, arrumar a sala, lavar a louça. 
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6. 

  
 
Tendo em vista a segunda fala do personagem entrevistado, constata-se que: 

a) o entrevistado deseja convencer o jornalista a não publicar um livro.  
b) o principal objetivo do entrevistado é explicar o significado da palavra motivação.  
c) são utilizados diversos recursos da linguagem literária, tais como a metáfora e a 

metonímia.  
d) o entrevistado deseja informar de modo objetivo o jornalista sobre as etapas de produção 

de um livro. 
e) o principal objetivo do entrevistado é evidenciar seu sentimento com relação ao processo 

de produção de um livro.  
 
 
7. Quanto às variantes linguísticas presentes no texto, a norma padrão da língua portuguesa é 
rigorosamente obedecida por meio  

a) do emprego do pronome demonstrativo “esse” em “Por que o senhor publicou esse livro?”. 

  
b) do emprego do pronome pessoal oblíquo em “Meu filho, um escritor publica um livro para 

parar de escrevê-lo!”.   

c) do emprego do pronome possessivo “sua” em “Qual foi sua maior motivação?”.   

d) do emprego do vocativo “Meu filho”, que confere à fala distanciamento do interlocutor.   
e) da necessária repetição do conectivo no último quadrinho. 


