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Texto para as questões de 34 a 36  
Todas as variedades linguísticas são estruturadas, e  
correspondem a sistemas e subsistemas adequados às  
necessidades de seus usuários. Mas o fato de estar a  
língua fortemente ligada à estrutura social e aos  
sistemas de valores da sociedade conduz a uma  
avaliação distinta das características das suas diversas  
modalidades regionais, sociais e estilísticas. A língua  
padrão, por exemplo, embora seja uma entre as muitas  
variedades de um idioma, é sempre a mais prestigiosa,  
porque atua como modelo, como norma, como ideal  
linguístico de uma comunidade. Do valor normativo  
decorre a sua função coercitiva sobre as outras  
variedades, com o que se torna uma ponderável força  
contrária à variação.  
Celso Cunha. Nova gramática do português  
contemporâneo. Adaptado.  

 
34 Depreende-se do texto que uma determinada  
língua é um  
a) conjunto de variedades linguísticas, dentre as quais  
uma alcança maior valor social e passa a ser  
considerada exemplar.  
b) sistema de signos estruturado segundo as normas  
instituídas pelo grupo de maior prestígio social.  
c) conjunto de variedades linguísticas cuja proliferação  
é vedada pela norma culta.  
d) complexo de sistemas e subsistemas cujo  
funcionamento é prejudicado pela heterogeneidade  
social. 
e) conjunto de modalidades linguísticas, dentre as  
quais algumas são dotadas de normas e outras não  
o são.  
 
 

35 De acordo com o texto, em relação às demais  
variedades do idioma, a língua padrão se comporta de  
modo  
a) inovador.  
b) restritivo.  
c) transigente.  
d) neutro.  
e) aleatório.  
 
 
36 Considere as seguintes afirmações sobre os quatro  
períodos que compõem o texto:  
I. Tendo em vista as relações de sentido constituídas  
no texto, o primeiro período estabelece uma causa  
cuja consequência aparece no segundo período.  
II. O uso de orações subordinadas, tal como ocorre no  
terceiro período, é muito comum em textos  
dissertativos.  
III. Por formarem um parágrafo tipicamente 
dissertativo, 
os quatro períodos se organizam em uma sequência  
constituída de introdução, desenvolvimento e  
conclusão.  
IV. O procedimento argumentativo do texto é 
dedutivo,  
isto é, vai do geral para o particular.  
Está correto apenas o que se afirma em  
a) I e II.  
b) I e III.  
c) III e IV.  
d) I, II e IV.  
e) II, III e IV.  
 

 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Texto para as questões 51 e 52 
 
RECEITA DE MULHER  

As muito feias que me perdoem  
Mas beleza é fundamental. É preciso  
Que haja qualquer coisa de flor em tudo isso  
Qualquer coisa de dança, qualquer coisa de  
[haute couture* 
Em tudo isso (ou então  
Que a mulher se socialize elegantemente em azul,  
[como na República Popular Chinesa).  
Não há meio-termo possível. É preciso  
Que tudo isso seja belo. É preciso que súbito  
Tenha-se a impressão de ver uma garça apenas  
[pousada e que um rosto  
Adquira de vez em quando essa cor só encontrável no  
[terceiro minuto da aurora.  
Vinicius de Moraes.  
* “haute couture”: alta costura.  
 
51 No conhecido poema “Receita de mulher”, de que  
se reproduziu aqui um excerto, o tratamento dado ao  
tema da beleza feminina manifesta a  
a) oscilação do poeta entre a angústia do pecador  

(tendo em vista sua educação jesuítica) e o impudor  
do libertino.  

b) conjugação, na sensibilidade do poeta, de 
interesse  
sexual e encantamento estético, expresso de modo  
provocador e bem-humorado.  
c) idealização da mulher a que chega o poeta 
quando,  
na velhice, arrefeceu-lhe o desejo sexual.  
d) crítica ao caráter frívolo que, por associar-se ao  
consumo, o amor assume na contemporaneidade.  
e) síntese, pela via do erotismo, das tendências  
europeizantes e nacionalistas do autor.  
 
 
52 Tendo em vista o contexto, o modo verbal  
predominante no excerto e a razão desse uso são:  
a) indicativo; expressar verdades universais.  
b) imperativo; traduzir ordens ou exortações.  
c) subjuntivo; indicar vontade ou desejo.  
d) indicativo; relacionar ações habituais.  
e) subjuntivo; sugerir condições hipotéticas 

 

 

 



UFPR 2012 – 2ª FASE 
QUESTÃO DISCURSIVA 01

 

QUESTÃO DISCURSIVA 03 

   
De tempos em tempos, podemos presenciar alguns movimentos sociais, que são frutos dos 
acontecimentos de sua época. O texto anterior fala de um deles: movimento impetrado por 
jovens espanhóis, frente a um mundo sem perspectivas. No quadro a seguir, elencamos alguns 
slogans desse movimento e, à direita, apresentamos outros “slogans” também de um 
movimento de jovens, só que datado de 1968, quando estudantes e operários na França  
escreviam essas frases em muros e cartazes espalhados por Paris. Irreverentes e provocadoras, 
de forte teor surrealista, as mensagens eram dirigidas não só ao poder, aos patrões e à polícia, 
mas também aos próprios estudantes e às instituições da esquerda tradicional.  
Escreva um texto de 8 a 10 linhas, apresentando semelhanças ou diferenças entre os dois 
movimentos, que podem ser deduzidas dos slogans. Faça um recorte preciso, selecionando 
dois slogans de cada lado como base para a sua comparação. Recorra, se quiser, às 
informações do texto da questão 02. 
 
 



 
 

UERJ 2012 – Prova de Português Instrumental 

 
 
  



 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

GABARITO 

• FUVEST –   34 A,   35B,   36E,   37A ,   38C,   39E,   51B,   52C 
 
 

• UFPR 
 
 

• UERJ –  
3- As imagens positivas se referem à idealização que se fará, no futuro, do presente em que o 
poeta vive.  
As imagens negativas se referem a acontecimentos reais do presente em que o poeta vive.  
 
4 - Marca linguística: falareis / sonhareis  
 O pronome “nós” se refere às pessoas do presente.  
 
5- Mafalda apresenta uma dúvida em relação ao mundo adulto e interpreta a expressão “o ano 
que vem” como algo com necessidade de comprovação.  
O pai de Mafalda, apoiando-se em uma consciência da passagem natural do tempo, está certo 
de que um ano é sempre sucedido pelo seguinte.  
 
 
 

 


