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FUVEST 2013 (Questão 1 a 5) 
 
1. Examine o seguinte anúncio publicitário:  

 
 
a) Qual é a relação de sentido existente entre a imagem de uma folha de árvore e as expressões 
“Mapeamento logístico” e “caminho”, empregadas no texto que compõe o anúncio acima 
reproduzido? 
b) A que se refere o advérbio “aqui”, presente no texto do anúncio? 
 
 
2. Leia o texto. 

Ditadura / Democracia 
A diferença entre uma democracia e um país totalitário é que numa democracia todo mundo 
reclama, ninguém vive satisfeito. Mas se você perguntar a qualquer cidadão de uma ditadura o 
que acha do seu país, ele responde sem hesitação: “Não posso me queixar”. 

Millôr Fernandes, Millôr definitivo: a bíblia do caos. 
a) Para produzir o efeito de humor que o caracteriza, esse texto emprega o recurso da 
ambiguidade? Justifique sua resposta. 
b) Reescreva a segunda parte do texto (de “Mas” até “queixar”), pondo no plural a palavra 
“cidadão” e fazendo as modificações necessárias. 
 
 
3. Leia este texto: 
Entre 1808, com a abertura dos portos, e 1850, no auge da centralização imperial, modificarase a 
pacata, fechada e obsoleta sociedade. O país europeizava-se, para escândalo de muitos, 
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 iniciando um período de progresso rápido, progresso conscientemente provocado, sob moldes 
ingleses. O vestuário, a alimentação, a mobília mostram, no ingênuo deslumbramento, a 
subversão dos hábitos lusos, vagarosamente rompidos com os valores culturais que a presença 
europeia infiltrava, justamente com as mercadorias importadas. O contato litorâneo das duas 
culturas, uma dominante já no período final da segregação colonial, articula-se no ajustamento 
das economias. Ao Estado, a realidade mais ativa da estrutura social, coube o papel de 
intermediar o impacto estrangeiro, reduzindo-o à temperatura e à velocidade nativas. 

Raymundo Faoro, Os donos do poder. 
 
a) Considerado o contexto, é inteiramente adequado o emprego, no texto, das expressões 
“europeizava-se” e “presença europeia”? Explique sucintamente. 
b) As palavras “litorâneo” e “temperatura” foram usadas, ambas, no texto, em seu sentido literal? 
Justifique sua resposta. 
 
 
4. Leia o texto. 
Na mídia em geral, nos discursos, em mensagens publicitárias, na fala de diferentes atores 
sociais, enfim, nos diversos contextos em que a comunicação se faz presente, deparamo-nos 
repetidas vezes com a palavra cidadania. Esse largo uso, porém, não torna seu significado 
evidente. 
Ao contrário, o fato de admitir vários empregos deprecia seu valor conceitual, isto é, sua 
capacidade de nos fazer compreender certa ordem de eventos. Assim, pode-se dizer que, 
contemporaneamente, a palavra cidadania atende bastante bem a um dos usos possíveis da 
linguagem, a comunicação, mas caminha em sentido inverso quando se trata da cognição, do uso 
cognitivo da linguagem. Por que, então, a palavra cidadania é constantemente evocada, se o seu 
significado é tão pouco esclarecido? 

Maria Alice Rezende de Carvalho, Cidadania e direitos. 
a) Segundo o texto, em que consistem o uso comunicativo e o “uso cognitivo” da linguagem? 
Explique resumidamente. 
b) Responda sucintamente a pergunta que encerra o texto: “Por que, então, a palavra cidadania é 
constantemente evocada, se o seu significado é tão pouco esclarecido”? 
 
 
5. Leia o excerto. 
Ninguém mais vive, reparou? Vivencia. “Estou vivenciando um momento difícil”, diz Maricotinha. 
Fico penalizado, mas ficaria mais se Maricotinha estivesse passando por ou vivendo aquele 
momento difícil. Há uma diferença, diz o dicionário. Viver é ter vida, existir. Vivenciar também é 
viver, mas implica uma espécie de reflexão ou de sentir. Não é o caso de Maricotinha. O que ela 
quer dizer é viver, passar por. Mas disse vivenciar porque é assim que, ultimamente, os pedantes 
a ensinaram a falar. 

Ruy Castro, Folha de S. Paulo, 27 de junho de 2012. Adaptado. 
 
a) Da personagem José Dias, diz o narrador do romance Dom Casmurro, de Machado de Assis: 
“José Dias amava os superlativos. Era um modo de dar feição monumental às ideias; não as 
havendo, servia a prolongar as frases”. Em que o comportamento linguístico de Maricotinha, tal 
como o caracteriza o texto, se compara ao da personagem machadiana? 
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 b) Quem já ............................................... a perda de um parente conhece a dor que estou 
sentindo. Preencha a lacuna da frase acima, utilizando o verbo viver ou o verbo vivenciar, de 
acordo com a preferência do autor do texto. Justifique sua escolha. 
c) No trecho “os pedantes a ensinaram a falar”, a palavra “pedante”, considerada no contexto, 
pode ser substituída por ............................................... . 
 
 
 
 
 
 


