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Exercícios de Revisão  
 
1. “Passo rapidamente à quarta dimensão, que é evidentemente a hegemonia americana. Essa 
hegemonia, devida ao fim da Guerra Fria e à vitória dos Estados Unidos nesse período, é 
extremamente importante. Ela não está necessariamente ligada à sociedade da informação, ao 
desenvolvimento das empresas transnacionais ou ao desenvolvimento do capitalismo financeiro. 
Acrescento também, e isso é novo, que essa hegemonia americana é manifestada em particular 
no campo das comunicações e do consumo de massa. E ainda que se trate de um fenômeno que 
nos interessa enormemente e que coloca em questão tanto as culturas locais ou nacionais — e 
que tem outra dimensão, muito diferente, que pode nos interessar diretamente aqui — quanto o 
célebre papel das economias emergentes dos new industrialized countries, entre os quais 
contamos o dos senhores, assim como grande parte dos países do Sudeste Asiático, eu diria 
ainda que é bastante evidente que ao longo desses últimos anos o que predomina é sobretudo a 
crise econômica nesses países, mais que a eficaz concorrência que era feita aos Estados Unidos 
e, por muitos anos, ao Japão.” 
 
TOURAINE, Alain. “Desmistificando a Globalização”. In: MENDES, Candido. Social-democracia e 

desglobalização. Rio de Janeiro: Ed. da Universidade Candido Mendes, 2000. pp. 19-20. 
 
O texto acima é um trecho de uma palestra proferida pelo sociólogo francês Alain Touraine, no 
Brasil, em meados de 2000, depois publicada em livro. Sobre os aspectos da linguagem utilizada 
pelo autor, analise as afirmações abaixo e assinale a opção correta. 

 
I. O uso da 1ª pessoa do singular é absolutamente impróprio para o contexto em que foi 

apresentado o texto. 
II. A referência ao interlocutor está presente no texto e se justifica em uma palestra. 

III. A oração “e isso é novo”, no 4º período, tem por objetivo ressaltar a relevância de uma 
ideia apresentada. 

a) as afirmativas I e II são pertinentes. 
b) as afirmativas II e III são pertinentes. 
c) as afirmativas I e III são pertinentes. 
d) todas as afirmativas são pertinentes. 

 
 
2. A coesão textual consiste do conjunto de mecanismos linguísticos cuja função é estabelecer 
nexos entre as partes de um texto, sejam elas orações, períodos ou parágrafos. Nessa 
perspectiva, a única opção em que não se verifica um recurso coesivo é: 

a) “Essa hegemonia, devida ao fim da Guerra Fria e à vitória dos Estados Unidos nesse 
período (...).” 

b) “Ela não está necessariamente ligada à sociedade da informação (...).” 
c) “E ainda que se trate de um fenômeno que nos interessa enormemente (...).” 
d) “(...) mais que a eficaz concorrência que era feita aos Estados Unidos e, por muitos anos, 

ao Japão.” 
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Ocaso 
 
No anfiteatro de montanhas 
Os profetas do Aleijadinho 
Monumentalizam a paisagem 
As cúpulas brancas dos Passos 
E os cocares revirados das palmeiras 
São degraus da arte de meu país 
Onde ninguém mais subiu 
Bíblia de pedra sabão 
Banhada no ouro das minas 

    (Oswald de Andrade) 
 
Vocabulário 
Ocaso: pôr-do-sol, o aparente declínio de um astro no horizonte 
anfiteatro: grande recinto, circular ou oval, para espetáculos 
 
 
3. Por representar uma síntese, o título tende a ser criado após a elaboração do texto. O verso 
que remete ao significado conotativo do título é 

a) “No anfiteatro de montanhas” 
b) “Monumentalizam a paisagem” 
c) “São degraus da arte de meu país” 
d) “Onde ninguém mais subiu” 

 
 
4. O discurso poético explora as múltiplas possibilidades semânticas. Desse procedimento, advêm 
a dificuldade de o leitor depreender significados e a necessidade de ele procurar refletir antes de 
concluir. A expressão “Bíblia de pedra sabão” é mais coerentemente interpretada como: 

a) uma referência ao material das escadas que cercam o anfiteatro 
b) uma forma de, indiretamente, sugerir a religiosidade de Aleijadinho 
c) um recurso figurado que expressa a fragilidade (“pedra de sabão”) da fé (“Bíblia”) 
d) uma síntese da temática e do recurso de que se valia o artista 

 
 
5. A composição de Oswald não expõe claras marcas de função emotiva. Contribui, para a 
sutileza com que aparece essa função, o vocábulo: 

a) “Monumentalizam” 
b) “brancas” 
c) “meu” 
d) “sabão” 

 
 
6. Quando se pretende a clareza, deve-se evitar a ambiguidade. Entretanto, muitos a empregam 
propositalmente a fim de conferir criatividade ao texto. No poema “Ocaso”, a ambiguidade se 
converte em recurso estilístico na passagem: 

a) “cúpulas brancas dos Passos” 
b) “os cocares revirados das palmeiras” 
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c) “ninguém mais subiu” 
d) “pedra sabão” 

 
 
7. Os “degraus da arte”, a que refere o eu lírico, representam: 

a) as igrejas da região  
b) a arte e a natureza  
c) a importância cultural de Aleijadinho 
d) as etapas para a evolução artística nacional 

 
 

 
 

(Quino). 
 



 
 
 
  

 
 

Este conteúdo pertence ao Descomplica. É vedada a cópia ou a reprodução não autorizada previamente e por escrito. 
 Todos os direitos reservados. 

Revisão UERJ 

Linguagens e suas Tecnologias 
11/06/2015 

 
8. Dentre as manchetes de jornal selecionadas abaixo, assinale a única que não confirma os 
novos valores humanos sugeridos por Quino na tirinha acima. 

a) “Número de celulares no mundo ultrapassa 5 bilhões”. (BBC News, 09/07/2010) 
b) “Site cobra R$70 por mês para arranjar amigo”. (R7, 20/07/2010) 
c) “Computadores aprendem a entender sentimentos de tweets em português”. (G1, 

29/07/2010) 
d) “Faxineiro devolve US$50 mil esquecidos em quarto de hotel”. (Estadão, 13/07/2010) 

 

 
9. Sabemos que o papel do artista é também denunciar a realidade dos problemas sociais, como 
fez Quino. Essa denúncia deve influenciar a sociedade a buscar soluções para essas questões. 
Selecione, dentre as alternativas abaixo, aquela que apresenta duas eficazes maneiras de a mídia 
auxiliar a população nessa tarefa: 

a) Elaborar cartilhas, que seriam distribuídas junto a jornais, com textos que orientassem a 
população, em uma espécie de educação moral e cívica; tirar do ar sites que colaborem, de 
qualquer forma, para o mau comportamento social. 

b) Reformar programas, como telenovelas, de modo que demonstrem valores e relações 
pessoais mais sólidas; estimular a prática de atividades que intensifiquem o contato 
pessoal, ainda que isso diminua sua audiência. 

c) Reformar programas, como telenovelas, de modo que demonstrem valores e relações 
pessoais mais sólidas; elaborar cartilhas, que seriam distribuídas junto a jornais, com 
textos que orientassem a população, em uma espécie de educação moral e cívica. 

d) Estimular a prática de atividades que intensifiquem o contato pessoal, ainda que isso 
diminua sua audiência; tirar do ar sites que colaborem, de qualquer forma, para o mau 
comportamento social. 

 
 
Leia a tirinha abaixo: 

 
 
10. Podemos afirmar que na história elementos verbais e não verbais concorrem para a 
progressão temática. A respeito desses dois elementos podemos afirmar que: 

a)  A continuidade do pôr-do-sol no segundo quadrinho configura a estabilização temática.  
b)  O balão no segundo quadrinho só pode ser compreendido de forma plena se associado à 

imagem do pôr-do-sol presente no primeiro quadrinho.  
c)  O humor da tira é construído pela fala de Franjinha no quadrinho I e a relação 

metalinguística sugerida no pensamento de Bidu no segundo quadrinho. 
d)  A técnica de realização da tira associada à fala do segundo quadrinho denotam uma 

relação metalinguística.   
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11. Na análise da tirinha abaixo, o que gera o recurso de humor? 
 

 
 

a) primeira fala do primeiro quadrinho. 
b) falta de sentido do diálogo entre candidato e cabo eleitoral. 
c) utilização de “Fulano”, “Beltrano” e “Sicrano” como nomes próprios. 
d) ambiguidade que ocorre no uso da expressão “pelas costas”. 

 
 
12. "Já começou a catástrofe causada pelo aquecimento global, que se esperava para daqui a 
trinta anos ou quarenta anos. A ciência não sabe como reverter esses efeitos. A saída para a 
geração que quase destruiu a espaçonave Terra é adaptar-se a furacões, inundações e incêndios 
florestais."   
 

(Veja, de 21/06/2006). 
 
Assinale a alternativa incorreta.  

a) A função da linguagem predominante no texto é a referencial. 
b) Temporalmente, a expressão “daqui a trinta anos” indica tempo decorrido. 
c) O uso do advérbio “Já” presentifica o ato de enunciar pelo locutor. 
d) A palavra “Terra” foi metaforizada por “espaçonave”. 

 
 
13. Marque a opção em que não se percebe a opinião sobre o tipo de arte também explorado pela 
obra de Fernando Lemos:  
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(Fernando Lemos) 

 
a) "Foi quando percebi que o poeta não tem compromisso com a verdade, mas com a 

verossimilhança.” (Manoel de Barros) 
b) "Exploro os mistérios irracionais dentro de uma toca que chamo lugar de ser inútil”. (Manoel 

de Barros) 
c) "Descobri que servia era pra aquilo: Ter orgasmo com as palavras. (...) Não gosto de 

palavra acostumada." (Manoel de Barros) 
d) “A quinze metros do arco-íris o sol é cheiroso." (Manoel de Barros) 

 
 
14. As notas de dez estudantes que realizaram um teste foram 94, 66, 64, 62, 61, 60, 59, 58, 56, 
56. Uma análise desse desempenho mostra que a média foi de 63,6 e que 70% não chegaram a 
atingi-la. Foi, portanto, um resultado decepcionante.  
 
A conclusão expressa acima pode ser considerada inadequada, porque:  

a) o cálculo da média apresenta um erro matemático.  
b) houve uma nota muito acima da média, que a distanciou do resultado padrão.  
c) o percentual de estudantes abaixo da média não representa a realidade.  
d) o resultado de cada aluno deveria ser considerado de forma independente.  

 
 
15. No navio, brigavam o capitão e o imediato. O imediato bebia demais, e o capitão era um 
fanático da abstinência. Numa das brigas, o capitão registrou o fato no diário de bordo: “O 
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imediato hoje estava bêbado” O imediato se assustou, porque o dono do barco leria o diário e o 
demitiria. Como o capitão se negasse a retirar o registro, no mesmo dia o imediato colocou no 
mesmo diário: “O capitão hoje estava sóbrio.”  
 

(Anedota de Irving Copi, citada por BERNARDO, Gustavo. Educação pelo Argumento.  
Rio de Janeiro: Rocco, 2000, p. 128)  

 
Entre os recursos citados abaixo, qual é o que melhor explicita a estratégia do imediato, na 
história acima, no sentido de caluniar o capitão que o repreendera?  

a) Uso da verdade literal, induzindo a interpretação equivocada.  
b) Descontextualização de certo enunciado, a fim de criar ambigüidade.  
c) Atribuição de comportamento reprovável segundo uma visão moralista.  
d) Generalização excessiva, acompanhada de frase de duplo sentido. 
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Gabarito 
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2. D 
3. D 
4. D 
5. A 
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12. B 
13. D 
14. B 
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