
 
 

                                                 
                                                    Especial  Universidades (01/11/2013) 
 
 
1ª. QUESTÃO 

(UNICAMP 2012) 

2. Os enunciados abaixo são parte de uma peça publicitária que anuncia um carro produzido por uma 
conhecida montadora de automóveis.   

 

 (Adaptado de Superinteressante, jun. 2009, p. 9.)  

a) A menção à Organização Mundial da Saúde na peça publicitária é justificada pela apresentação de 
uma das características do produto anunciado. Qual é essa característica? Explique por que o modo 
como a característica é apresentada sustenta a referência à Organização Mundial da Saúde.  

b)  

 b) A peça publicitária apresenta duas orações com o verbo caber. Contraste essas orações quanto à 
organização sintática. Que efeito é produzido por meio delas?  
GABARITO 

 

 

 

 



 

 

2ª. QUESTÃO – UFG 2011-1 

 

 

 

GABARITO 

a) O recurso é a onomatopeia. (1,0 ponto) 
b) Ele é construído pela representação escrita, que busca aproximar a composição sonora da palavra a  
um som natural, no caso do texto, o som produzido quando se mergulha na água. (2,0 pontos) 
c) O uso desse recurso produz um efeito lúdico OU a composição de um mundo de faz-de-conta OU a aproximação do 
leitor com o texto. (2,0 pontos) 
 

3ª. QUESTÃO – UFG 2011-1 

 

GABARITO 

a) O recurso é a onomatopeia. (1,0 ponto) 



b) Ele é construído pela representação escrita, que busca aproximar a composição sonora da palavra a um som natural, no caso 
do texto, o som produzido quando se mergulha na água. (2,0 pontos) 

c) O uso desse recurso produz um efeito lúdico OU a composição de um mundo de faz-de-conta  OU a aproximação do leitor com 
o texto. (2,0 pontos) 

4ª., 5ª. 6ª. QUESTÕES – UFPR 

O texto a seguir é referência para as questões 01 e 02.  

 O Brasil sempre despertou a curiosidade do mundo. Seja por seu exotismo natural, seja pelas suas 
dimensões continentais ou pelo caldeirão cultural formado por uma das sociedades mais 
miscigenadas do planeta. Nos últimos anos, no entanto, o interesse internacional pelas coisas 
brasileiras andava um tanto quanto arrefecido, principalmente pelo fato de a agenda geopolítica 
mundial estar voltada para o Oriente Médio. Mas agora, com a ascensão do País a um papel de 
protagonista, ainda que emergente, no cenário mundial, acadêmicos de todo o mundo, em especial 
os americanos, começam a voltar seus olhos novamente para o Brasil. Só nos Estados Unidos 
estima-se que quase mil pesquisadores em diversas universidades estejam dedicados 
exclusivamente a estudar assuntos tão diversos quanto a poluição da Baía de Guanabara, no Rio 
de Janeiro, ou a história do Plano Real. Ao mesmo tempo, cerca de dez mil estudantes 
universitários estão matriculados em cursos para aprender  

português. “Há um interesse crescente pelo Brasil, por várias razões, desde as econômicas até o 
fato de termos mais brasileiros vivendo nos Estados Unidos”, diz o professor de História do Brasil 
da universidade americana de Brown, James Green, integrante da Associação Norte-Americana de 
Estudos Brasileiros, que conta com cerca de 1,2 mil sócios.  
 
A história desse interesse acadêmico pelo Brasil não é nova. Desde os anos 50, quando o Brasil 
iniciou um rápido processo de industrialização, pesquisadores estrangeiros passaram a colocar o 
País em suas pautas. Esse movimento cresceu nos anos 60 e 70 com a intensificação da Guerra 
Fria. Nessa época, o governo dos Estados Unidos começou a financiar estudantes interessados em 
estudar o Brasil, um país com informações sobre seu tecido social tão escassas quanto a Cuba 
tomada por Fidel e Che Guevara. Mas, desde o fim da década de 90, tanto o Brasil quanto a América 
Latina deixaram de atrair a atenção internacional, monopolizada pelo déjà vu: a batalha entre 
Ocidente e Oriente encarnada nas guerras do Iraque e do Afeganistão.  
 
“O desempenho econômico do Brasil durante a crise e as conquistas sociais do País voltaram a 
despertar o interesse acadêmico”, diz Joseph Love, diretor do Instituto Lemann, voltado 
exclusivamente para financiar estudantes brasileiros ou americanos interessados no Brasil. Love, 
como outros brasilianistas, está percebendo uma mudança importante no perfil dos pesquisadores 
de agora em relação aos de décadas passadas. “Antes o interesse era quase exclusivamente 
antropológico.  
Questões como raça e gênero sempre cativaram os pesquisadores. Agora o que vemos é uma 
curiosidade crescente por temas relacionados à economia, experiências no sentido de diminuir o 
abismo social e questões ambientais”, diz ele.  

 (ISTOÉ, 03 set 2010.)  
01 - A partir das informações do texto, é correto afirmar:  
  
a) O interesse mundial pelo Brasil manteve-se constante desde a metade do século 20.  
b) A liderança do Brasil no cenário mundial é ainda incipiente.  
c) A miscigenação da população brasileira é vista com desconfiança pelos pesquisadores 
estrangeiros.  
d) Atualmente, nos estudos de pesquisadores estrangeiros, os temas econômicos e sociais do 
Brasil suplantam os  
ambientais.  
e) O interesse de pesquisadores estrangeiros pelo Brasil a partir do final do século 20 é motivado 
pelo exotismo do país.  
  
02 - O autor usa no segundo parágrafo a expressão francesa “déjà vu” (já visto), empregada 
usualmente para indicar que uma situação parece conhecida, devido à semelhança com outra 
vivida anteriormente. Essa expressão é usada para destacar a semelhança entre:  
  



a) o processo de industrialização no Brasil e nos Estados Unidos.  
b) a atuação dos grupos de esquerda no Brasil nos anos 1960 e 1970 e os líderes da revolução 
cubana.  
c) o desenvolvimento econômico e industrial do Brasil na década de 1950 e no início do século 21.  
d) as guerras do Iraque e Afeganistão e a Guerra Fria nas décadas de 1960 e 1970.  
e) o interesse de pesquisadores americanos pelo Brasil e pelo Oriente Médio.  
  
10 - As expressões assinaladas no parágrafo inicial da entrevista fazem a retomada de informações apresentadas 
previamente no texto. 
 
No final de maio deste ano, a revista Science publicou um trabalho que causou alarde para além dos muros  da comunidade 
científica. Liderado pelo doutor Craig Venter, um grupo de cientistas norte-americanos conseguiu criar em laboratório a primeira  
célula controlada por um genoma sintético. A descoberta sinaliza para o fato de que a criação de seres vivos inéditos na natureza 
parece não estar distante, o que despertou a atenção de diversos setores da sociedade. Prova disso foi a atitude do presidente 
 Barack Obama que, após tomar conhecimento do feito, pediu a seus conselheiros especializados em biotecnologia que 
elaborassem um relatório sobre os possíveis prós e contras da descoberta. O Vaticano, por sua vez, conclamou para o debate 
 ético, ao afirmar que a descoberta “deve ter regras, como tudo o que toca o coração da vida”. 
 
Assinale a alternativa que NÃO estabelece de forma adequada a relação entre a expressão destacada e a informação que 
essa expressão retoma. 
a) “a descoberta” (linha 3) → a criação em laboratório da primeira célula controlada por um genoma sintético. 
b) “o que” (linha 4) → a criação de seres vivos inéditos na natureza parece não estar distante. 
c) “disso” (linha 4) → da criação em laboratório da primeira célula controlada por um genoma sintético. 
d) “do feito” (linha 5) → da criação em laboratório da primeira célula controlada por um genoma sintético. 
e) “seus” (linha 5) → do presidente Barak Obama. 
 
 
 
GABARITO 
1B 
2D 
10C 
 
7ª e 8ª QUESTÕES - UERJ 
Crônica da abolição 
 
Eu pertenço a uma família de profetas “après coup”1, “post factum”2, “depois do gato morto”, ou como 
melhor nome tenha em holandês. Por isso digo, juro se necessário for, que toda a história desta lei de 13 de 
maio estava por mim prevista, tanto que na segunda-feira, antes mesmo dos debates, tratei de alforriar um 
molecote que tinha, pessoa de seus dezoito anos, mais ou menos. Alforriá-lo era nada; entendi que, perdido 
por mil, perdido por mil e quinhentos, e dei um jantar. 
 
Neste jantar, a que meus amigos deram o nome de banquete, em falta de outro melhor, reuni umas cinco 
pessoas, conquanto as notícias dissessem trinta e três (anos de Cristo), no intuito de lhe dar um aspecto 
simbólico. 
 
No golpe do meio (“coupe do milieu”3, mas eu prefiro falar a minha língua) levantei-me eu com a taça de 
champanha e declarei que, acompanhando as idéias pregadas por Cristo há dezoito séculos, restituía a 
liberdade ao meu escravo Pancrácio; que entendia que a nação inteira devia acompanhar as mesmas idéias 
e imitar o meu exemplo; finalmente, que a liberdade era um dom de Deus que os homens não podiam 
roubar sem pecado. 
 
Pancrácio, que estava à espreita, entrou na sala, como um furacão, e veio abraçar-me os pés. Um dos 
meus amigos (creio que é ainda meu sobrinho) pegou de outra taça e pediu à ilustre assembléia que 
correspondesse ao ato que acabava de publicar brindando ao primeiro dos cariocas. Ouvi cabisbaixo: fiz 
outro discurso agradecendo, e entreguei a carta ao molecote. Todos os lenços comovidos apanharam as 
lágrimas de admiração. Caí na cadeira e não vi mais nada. De noite, recebi muitos cartões. Creio que estão 
pintando o meu retrato, e suponho que a óleo. 
 
No dia seguinte, chamei o Pancrácio e disse-lhe com rara franqueza: 
— Tu és livre, podes ir para onde quiseres. Aqui tens casa amiga, já conhecida, e tens mais um ordenado, 
um ordenado que... 
— Oh! meu senhô! Fico. 
— Um ordenado pequeno, mas que há de crescer. Tudo cresce neste mundo: tu cresceste imensamente. 
Quando nasceste eras um pirralho deste tamanho; hoje estás mais alto que eu. Deixa ver; olha, és mais alto 
quatro dedos... 



— Artura não qué dizê nada, não, senhô... 
— Pequeno ordenado, repito, uns seis mil-réis: mas é de grão em grão que a galinha enche o seu papo. Tu 
vales muito mais que uma galinha. 
— Eu vaio um galo, sim, senhô. 
— Justamente. Pois seis mil-réis. No fim de um ano, se andares bem, conta com oito. Oito ou sete. 
 
Pancrácio aceitou tudo: aceitou até um peteleco que lhe dei no dia seguinte, por me não escovar bem as 
botas; efeitos da liberdade. Mas eu expliquei-lhe que o peteleco, sendo um impulso natural, não podia 
anular o direito civil adquirido por um título que lhe dei. Ele continuava livre, eu de mau humor; eram dois 
estados naturais, quase divinos. 
 
Tudo compreendeu o meu bom Pancrácio: daí para cá, tenho-lhe despedido alguns pontapés, um ou outro 
puxão de orelhas, e chamo-lhe besta quando lhe não chamo filho do diabo; cousas todas que ele recebe 
humildemente e (Deus me perdoe!) creio que até alegre. [...] 

MACHADO DE ASSIS 
http://portal.mec.gov.br 

 
 
 
 
4. Poucos dias após a Abolição da Escravatura, o escritor Machado de Assis publicou nos 
jornais essa 
crônica, na verdade um pequeno conto irônico. A ironia é uma forma de relativizar uma 
posição, 
mostrando-a sob outra perspectiva. 
Identifique o alvo da ironia de Machado de Assis e demonstre por que a contratação de 
Pancrácio 
como assalariado faz parte dessa ironia. 
 
 

 
 
5. A fala do senhor de Pancrácio deseja convencer e persuadir seu interlocutor. O argumento 
apresentado, entretanto, é intencionalmente falho, isto é, configura uma falácia. 
Explique em que consiste esta falácia. 
 
 
GABARITO 
4.A existência de hipócritas dentre os que defendiam a abolição da escravatura.  
4 A contratação de Pancrácio como assalariado na verdade o mantém sob o domínio e a  
exploração do seu antigo dono, agora patrão.  
5 O personagem faz uma comparação indevida, associando o crescimento do salário ao  
crescimento biológico de um ser humano.  
 
 
 


