
1. Quando for permitido abrir o caderno, verifique se ele está completo ou se apresenta
imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Se houver algum defeito dessa
natureza, peça ao aplicador de prova para entregar-lhe outro exemplar.

2 Este caderno contém 50 questões objetivas. quatro. Cada questão apresenta
alternativas de resposta, das quais apenas uma é a correta. Preencha no cartão-
resposta a letra correspondente à resposta assinalada na prova.

3. O cartão-resposta é personalizado e não será substituído, em caso de erro, durante o
seu preenchimento. Ao recebê-lo, verifique se seus dados estão impressos
corretamente; se for constatado algum erro, notifique ao aplicador de prova.

4. No cartão-resposta, as respostas devem ser marcadas com caneta esferográfica de
tinta na cor PRETA, preenchendo-se integralmente o alvéolo, rigorosamente dentro
dos seus limites e sem rasuras.

5. Esta prova tem a duração de , incluindo o tempo destinado à coleta dequatro horas
impressão digital, à leitura das instruções e à transcrição das respostas para o cartão-
resposta.

6. Você só poderá retirar-se definitivamente da sala e do prédio após terem decorridas
duas horas de prova, e somente será permitido levar o caderno de prova a partir das
16 horas, desde que permaneça na sala até esse horário.

7.AO TERMINAR, DEVOLVAO CARTÃO-RESPOSTA AOAPLICADOR DE PROVA.
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Texto 1
Felicidade clandestina

Menalton Braff 

A gente tenta resistir, se esforça, mas a literatura é
um grande diálogo em que se tem de enfrentar vozes, mui-
tas vozes, remotas ou recentes, um emaranhado de vozes
onde tentamos distinguir alguns dos interlocutores. Os temas
nos chegam da vida e dos livros. Capitulamos para acabar
refazendo o que está feito. Não é a primeira vez que a reali-
dade me traz de volta a ficção como se fora esta cópia da-
quela. A Clarice Lispector tomava muito cuidado com as pa-
lavras porque ela sabia que as palavras engendram vidas.
Mas a Clarice era maga, ela fabricava coisas.

Confesso  que  a  princípio  me  assustei.  Chegou
aquele bando em revoada, invadindo tudo, tomando conta
do espaço, expulsando-nos dali. Um dos meninos era da cor
da terra, trajava uma camiseta parda e usava uma bermudi-
nha sem cor. Me parece que era meio igual aos outros todos.

Escolhi um ponto estratégico, de onde pude obser-
var aquela batalha, que, apesar do susto, me interessava.
De onde me abriguei, pude ver os vendedores do estande, o
cabelo de alguns literalmente de pé (que agora é moda), o
cabelo de todos eletrizado, assim como seus olhos. Tinham
ordens para não interferir, a não ser que o prejuízo se tornas-
se iminente. Durante uns quinze minutos não tiveram sosse-
go.

Uns quinze minutos. Esse foi o tempo necessário
para que o bando chegasse, olhasse, visse e saísse. Em
seu rastro, sinal de destruição nenhum. Além dos vendedo-
res, consegui focalizar um dos meninos que acabavam de
chegar. Foi direto a uma prateleira, não levou mais de quinze
segundos para escolher um livro, sentou-se ali mesmo, no
chão, pois não dava mais para esperar. Abriu o livro, com
aquelas duas mãozinhas quase impossíveis, e se pôs a ler a
história, a ver as figuras, não sei. De onde estava, apenas
via que seus lábios se moviam e que seus olhos brilhavam.
Um brilho tão intenso que tudo em volta começou a flutuar
ao ritmo de uma sinfonia ilimitada. O rostinho terroso, então,
começou a se transfigurar, assumindo uma expressão glorio-
sa.

Eu estava com pressa, pois havia uma multidão de
umas duas ou três pessoas à espera de um autógrafo al-
guns estandes adiante. Quem disse que eu conseguia sair
do lugar? Naquele instante, o mundo em volta perdeu inteira-
mente o significado: só aquele menino e seu livro pulsavam
em meus sentidos. Ele ria, me parece que falava, não sei se
lambia ou cheirava o livro. De repente ele o fechou e olhou
para cima, cismarento. Tentei acompanhar seu olhar. Para
onde estaria ele viajando agora?

Quando o menino reabriu o livro, percebi em seu
rosto sinais de concentração. Voltou à leitura com o cuidado
de um soldado estudando o terreno. Acho que havia, final-
mente, resolvido algum mistério ou, pelo menos, havia-se
deparado com algum, que era preciso desvendar.

Seus colegas dispersaram-se pelos estandes vizi-
nhos, onde outros vendedores puseram cabelos e olhos de
pé, mas sem interferir, como lhes fora ensinado. Relanceei o
olhar pelo recinto da feira e imaginei o Brasil todo ali dentro e
achei que aquilo era uma luz... vá que seja... no fim do túnel.

Olhei de volta para onde estivera o menino e vi ape-
nas um livro aberto com as folhas movendo-se. Se não me
engano, ouvi uma voz de criança, que vinha lá de dentro. O
menino resolvera penetrar em seu mistério.

Disponível em:<http://www.cartacapital.com.br/cultura/felicidade-clandestina-
5044.html>. Acesso em: 7 out. 2014.

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando os aspectos formais e os mecanismos de
produção de sentido presentes no texto 1, 

(A) o primeiro parágrafo apresenta uma preparação para
o posterior  desenvolvimento  do  tema em forma de
narrativa.   

(B) o 2º e o 3º parágrafos iniciam a sequência narrativa
com destaque para a temporalização do momento em
que a história se passa.  

(C) o 5º parágrafo encerra o clímax da história juntamen-
te com a elucidação feita pelo narrador em relação à
viagem empreendida pela personagem. 

(D) o  último parágrafo traz  uma revelação do narrador
para elucidar o mistério em torno da identificação do
livro lido pelo menino. 

Texto 2

O primeiro beijo

Clarice Lispector

No dia seguinte fui à sua casa, literalmente correndo. Ela
não morava num sobrado como eu, e sim numa casa. Não
me mandou entrar. Olhando bem para meus olhos, disse-me
que havia emprestado o livro a outra menina, e que eu vol-
tasse no dia seguinte para buscá-lo. Boquiaberta, saí deva-
gar, mas em breve a esperança de novo me tomava toda e
eu recomeçava na rua a andar pulando, que era o meu
modo estranho de andar pelas ruas de Recife. Dessa vez
nem caí: guiava-me a promessa do livro, o dia seguinte viria,
os dias seguintes seriam mais tarde a minha vida inteira, o
amor pelo mundo me esperava, andei pulando pelas ruas
como sempre e não caí nenhuma vez. [...] Peguei o livro.
Não, não saí pulando como sempre. Saí andando bem de-
vagar. Sei que segurava o livro grosso com as duas mãos,
comprimindo-o contra o peito. Quanto tempo levei até che-
gar  em casa,  também pouco  importa.  Meu  peito  estava
quente, meu coração pensativo. Chegando em casa, não
comecei a ler. Fingia que não o tinha, só para depois ter o
susto de o ter. Horas depois abri-o, li algumas linhas maravi-
lhosas, fechei-o de novo, fui passear pela casa, adiei ainda
mais indo comer pão com manteiga,  fingi  que não sabia
onde guardara o livro, achava-o, abria-o por alguns instan-
tes.  Criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa
clandestina que era a felicidade. A felicidade sempre iria ser
clandestina para mim. Parece que eu já pressentia. Como
demorei! Eu vivia no ar… Havia orgulho e pudor em mim. Eu
era uma rainha delicada.

Lispector, Clarice. O primeiro beijo. São Paulo, Ed. Ática, 1996. (Trecho).
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▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Ao tomar posse do livro que tanto desejava, a personagem
do texto 2 demonstra um tipo de relação com esse objeto
que pode ser explicitada por meio do seguinte trecho da
letra de uma música:

(A) Um dia frio/ Um bom lugar pra ler um livro/ E o pensa-
mento lá em você,/ Eu sem você não vivo/ Um dia
triste/ Toda fragilidade incide/ E o pensamento lá em
você,/ E tudo me divide. (DJAVAN. “Nem um dia”).

(B) Aceite uma ajuda do seu futuro amor/  Pro aluguel/
Devolva o Neruda que você me tomou/ E nunca leu.
(BUARQUE, Chico. “Trocando em miúdos”).

(C) Sou eu que vou seguir você/ Do primeiro rabisco/ Até
o be-a-bá./ Em todos os desenhos/ Coloridos vou es-
tar/ A casa, a montanha/ Duas nuvens no céu/ E um
sol a sorrir no papel. (TOQUINHO. “Caderno”).

(D) Os livros são objetos transcendentes/ Mas podemos
amá-los do amor táctil/ Que votamos aos maços de
cigarro/ Domá-los, cultivá-los em aquários. (VELOSO,
Caetano. “Livros”).

Considere os textos 1 e 2 para responder à questão 03.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Nas atividades discursivas que se dão entre sujeitos por
meio  de  textos,  ganha  destaque  o  uso  de  certos
mecanismos com vistas à referenciação. Com relação a
esses mecanismos, no trecho

(A) “Naquele instante , o mundo em volta perdeu inteira-
mente o significado” (texto 1), a expressão em negrito
se refere a um marco temporal  que localiza o mo-
mento em que um dos garotos chega ao estande de
livros.

(B) “De repente ele o fechou e olhou para cima” (texto 1),
o elemento gramatical em destaque faz uma retoma-
da  do  sintagma nominal  “livro”  e  evita  a  repetição
deste termo.

(C) “Criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa
clandestina que era a felicidade” (texto 2), a expres-
são em negrito é um elemento que  retoma o termo
“felicidade” e lhe confere um valor de assertividade.

(D) “No dia seguinte  fui a sua casa” (texto 2), a expres-
são destacada se refere a uma marca temporal men-
cionada posteriormente no texto,  demonstrando ser
esta a passagem inicial do texto.

Considere o texto 3 para responder às questões 04, 05 e 06.

Texto 3

Disponível  em:<http://bibliotecaearte.blogspot.com.br/2014/07/tirinhas-de-
quadrinhos-charge-imagem.html>. Acesso em: 9 out. 2014.
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▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Levando em consideração que os textos são permeados
pelos discursos efetivamente produzidos em cada época,
refletindo-os ou distorcendo-os, na tira, 

(A) a filosofia de vida livre e pueril  de Garfield se con-
trapõe ao estilo de vida preocupado e sério de seu
dono, Jon Arbuckle. 

(B) a quebra de valores e dogmas, como a afirmação da
personagem Jon sobre a necessidade de pensar, é
algo característico das sociedades pós-modernas. 

(C) as falas de Jon e de Garfield revelam um discurso ana-
crônico por expressar valores e dogmas contrários aos
referentes à época na qual as personagens se situam. 

(D) o lema “aprimorar a mente” é uma característica mar-
cante  da  contracultura  típica  do  momento  histórico
em que as personagens se encontram. 

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em termos linguísticos, a ambiguidade presente na tira se
deve

(A) ao uso do pronome demonstrativo “isso”, que indica
tanto o manuseio quanto a leitura de livros. 

(B) à utilização do advérbio “também”, que incide sobre o
elemento extralinguístico livro. 

(C) à utilização do pronome possessivo “minha”, que se
refere tanto à mente de Jon quanto à de Garfield. 

(D) ao uso da primeira pessoa “eu”, que substitui o nome
de Jon no primeiro quadro e de Garfield no terceiro.

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A duplicidade de sentido confere à tira um efeito de humor,
que é obtido 

(A) pela  utilização  de  catáfora  nas  falas  das  persona-
gens, já que esse mecanismo tem a função de anteci-
par seu referente. 

(B) por motivos extralinguísticos, pois há referência a de-
terminado comportamento não pertencente aos ani-
mais. 

(C) pela quebra de expectativa, uma vez que se espera-
va de Garfield um entendimento diferente daquele de-
monstrado no último quadro. 

(D) pelo contexto da história,  porque as falas de Jon e
Garfield ocorrem em cenas sem localização espacial
e temporal.  

Considere os textos 3 e 4 para responder à questão 07.

Texto 4

Disponível  em:  <http://belsrv2013.blogspot.com.br/>.  Acesso  em:  9  out.
2014.

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Comparando os aspectos verbais e não verbais presentes
nos textos 3 e 4, constata-se 

(A) o emprego reiterado de onomatopeias. 

(B) a repetição de cenas como marcação de tempo. 

(C) a utilização de balões como indicação de monólogo. 

(D) o uso da personificação como caracterização de per-
sonagens. 

CONHECIMENTOS_GERAIS_LÍNGUA_PORTUGUESA_SUPERIOR
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Considere os textos  1,  2,  3 e  4 para responder às ques-
tões 08, 09 e 10. 

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Entre os elementos que caracterizam os gêneros discur-
sivos,  destaca-se  o  modo  como  se  organiza  a  própria
composição textual, com vistas a narrar, descrever, argu-
mentar, explicar, instruir. Com base nisso, 

(A) no texto 1, há predominância de sequências injuntivas
com a finalidade de construir um texto jornalístico. 

(B) no texto 2, destacam-se sequências narrativas com o
objetivo de se configurar um conto. 

(C) no texto 3, ganham destaque as sequências descriti-
vas com vistas à construção de uma tirinha. 

(D) no texto 4, predominam sequências explicativas com
o propósito de criação de uma micronarrativa. 

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A temática comum aos quatro textos indica a concepção
de que a leitura 

(A) transforma as práticas, os desejos e as percepções
dos seres humanos. 

(B) elitiza o conhecimento ao se dirigir a um grupo espe-
cífico. 

(C) acentua a diferença existente entre as diversas classes
sociais. 

(D) representa o mundo tal qual ele se mostra para os lei-
tores. 

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma característica fundamental  de alguns textos é a de
que  são  marcadamente  heterogêneos,  isto  é,  são  atra-
vessados, ocupados, habitados por ditos presentes em ou-
tros textos. Essa propriedade relaciona-se a qual das pas-
sagens abaixo?

(A) “Estou aprimorando a minha mente”. (Texto 4)

(B) “Enquanto você fica lendo esse livro chato, eu vou fa-
zer algo divertido!”. (Texto 3)

(C) “fingi que não sabia onde guardara o livro, achava-o,
abria-o por alguns instantes”. (Texto 2) 

(D) “A gente tenta resistir, se esforça, mas a literatura é
um grande diálogo”. (Texto 1)

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

CONHECIMENTOS_GERAIS_LÍNGUA_PORTUGUESA_SUPERIOR
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▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A garantia do direito social à educação se realiza no con-
texto  de  superação  das  desigualdades  e  do  reconheci-
mento e respeito à diversidade, envolvendo a

(A) universalização do acesso, a ampliação da jornada es-
colar e a garantia da permanência com sucesso para os
educandos, em todas as etapas e modalidades. 

(B) avaliação, a padronização e o nivelamento curricular
nas  instituições  públicas  e  privadas,  para  garantir
igualdade de oportunidades. 

(C) subordinação dos estabelecimentos  de ensino  e  dos
educandos ao conjunto de normas gerais de educação,
em sintonia com as políticas de segregação social.

(D) manutenção das diferenças culturais, buscando incul-
car a cultura de massa, além de evitar a discrimina-
ção social.

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo a LDB/1996, a educação tem por finalidade:

(A) o condicionamento intelectual do indivíduo e a forma-
ção de mão de obra para o mercado de trabalho.

(B) o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo
para o exercício da cidadania e sua qualificação para
o trabalho.

(C) a identificação e seleção dos indivíduos mais aptos
para ocuparem os altos cargos administrativos e de
gestão.

(D) a preparação dos indivíduos, desde a educação in-
fantil,  para o ingresso nas universidades bem ran-
queadas. 

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No contexto das profundas transformações da sociedade
contemporânea, novas exigências foram acrescentadas à
escola e ao trabalho do professor. Neste contexto,

(A) o ensino, em sala de aula da educação básica, perde
a centralidade, uma vez que fazer pesquisa e produ-
zir inovações tornou-se mais importante.

(B) os estudos e as pesquisas científicas devem ser reali-
zados por pesquisadores das instituições de ensino
superior,  para  o desenvolvimento  de métodos mais
adequados às práticas educativas.

(C) a escola deve concentrar-se na missão de ensinar a
ler e escrever, porque cabe somente ao individuo sua
permanente atualização sobre os acontecimentos do
mundo. 

(D) a profissão docente implica a necessidade de sabe-
res, conhecimentos científicos, pedagógicos e criativi-
dade para encarar diversas situações nos contextos
escolares e não escolares.

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo a LDB/1996, são regras comuns à organização
do ensino fundamental e do ensino médio:

(A) o controle de frequência dos estudantes a cargo da
escola,  sendo exigida frequência mínima de oitenta
por cento do total de horas letivas para aprovação.

(B) a carga horária mínima anual de oitocentas horas, distri-
buídas por um mínimo de duzentos dias de efetivo tra-
balho escolar, excluído o tempo reservado aos exames
finais, quando houver.

(C) a progressão anual por série, preservada a sequência
do currículo escolar.

(D) a organização em classes ou turmas seriadas para o
ensino  de  línguas  estrangeiras,  artes  ou  de  outros
componentes curriculares.

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais
para a Educação Básica, a

(A) avaliação da aprendizagem tem como finalidade acom-
panhar o desenvolvimento do educando, de modo a fa-
vorecer o processo ensino-aprendizagem.

(B) avaliação  de  sistemas/redes  de  ensino  deve  ser  de
responsabilidade exclusiva da União, contemplada no
Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) e no
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB).

(C) a avaliação deve se constituir em ferramenta para es-
timular a competição entre estudantes, professores,
estabelecimentos de ensino, bem como entre os sis-
temas de ensino.

(D) avaliação em larga escala é realizada com base na
proposta  pedagógica  das  escolas,  assim  como  no
seu  plano  de  trabalho,  de  maneira  a  possibilitar  a
análise de seus avanços e localizar aspectos que me-
reçam reorientação.

CONHECIMENTOS_GERAIS_SOBRE_EDUCAÇÃO
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▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A avaliação educacional em larga escala, no âmbito das
redes de ensino,  tornou-se algo recorrente nas políticas
educacionais conduzidas pelo governo federal,  governos
estaduais e municipais. Isto implica que 

(A) a avaliação em larga escala, planejada e executada, é
uma atribuição circunscrita ao professor que está em
contato direto com os estudantes e que, por isso, co-
nhece a realidade de sua escola.

(B) a avaliação em larga escala constitui um procedimen-
to tecnicista que remonta diretamente à ditadura mili-
tar, trazendo consigo um viés necessariamente auto-
ritário e não democrático.

(C) a avaliação em larga escala no Brasil nada mais é que
a transposição mimética de práticas já existentes em
outros países e que nos chegam devido à imposição de
organismos internacionais, como o BM e o FMI.

(D) as práticas avaliativas em larga escala, no âmbito das
redes de ensino, têm previsão constitucional e podem
servir  a diferentes finalidades, portanto dependem da
perspectiva política e dos interesses que as conduzem.

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A educação básica, de acordo com a LDB/1996, é com-
posta dos seguintes segmentos:

(A) educação infantil, ensino fundamental e ensino médio.

(B) ensino fundamental e ensino superior.

(C) ensino primário, ginásio e ensino secundário.

(D) jardim, pré-escola, ensino de primeiro grau e ensino
de segundo grau.

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo a LDB/1996, são modalidades da educação bási-
ca:

(A) educação para a paz na escola, ética e cidadania de
jovens e adultos.

(B) educação para o empreendedorismo e o protagonis-
mo juvenil.

(C) educação especial, educação profissional e educação
de jovens e adultos.

(D) graduação tecnológica e educação para pessoas com
necessidades especiais.

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O resultado das políticas educacionais  implementadas a
partir  da  década  de  1990,  no  Brasil,  evidenciam  que  a
educação brasileira 

(A) caminhou no sentido de favorecer  a construção da
escola pública, ao eliminar os processos de avaliação
intra e extraescolar, algo materializado em função da
organização escolar em ciclos.

(B) obteve, mesmo com dificuldades, avanços na escola
pública brasileira, com a ampliação do acesso da po-
pulação  à  escola,  a  ampliação  da  obrigatoriedade
escolar, do financiamento e a implementação das po-
líticas de inclusão.

(C) realizou uma política de inclusão ampla, na qual crian-
ças e jovens com dificuldade de aprendizagem e/ou
com necessidades especiais são retirados da escola
regular e atendidos em instituições próprias. 

(D) desenvolveu ações que favoreceram o decréscimo de
matrículas  no  ensino  fundamental,  sendo  este  um
dos principais elementos para a explicação da crise
da escola pública brasileira.

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No tocante às políticas nacionais  de avaliação em larga
escala, a Prova Brasil compreende uma

(A) avaliação censitária destinada aos alunos do ensino
fundamental de escolas públicas.

(B) prática  avaliativa  elaborada e executada no âmbito
dos sistemas de ensino estaduais e municipais. 

(C) perspectiva  somativa  de  avaliação,  envolve  a  pré-
escola, o ensino fundamental e o ensino médio.

(D) concepção  de  avaliação  diagnóstica,  cujo  escopo
abrange escolas públicas e privadas do ensino funda-
mental e médio. 
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Leia o Texto 1 para responder às questões de 21 a 24. 

Texto 1

QUINO. Toda Mafalda – da primeira à última tira. São Paulo: Martins Fontes,
2003. 

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um dos objetivos do ensino de língua materna está relaci-
onado à ampliação da capacidade de reconhecer certos
fenômenos linguísticos e de refletir a seu respeito. Quanto
a isso, a tirinha demonstra que 

(A) a  leitura  de  textos  escolares  propicia  a  reflexão
acerca  da  relação  entre  a  língua  e  seus  usos  na
realidade. 

(B) as  atividades  escolares  priorizam  a  articulação  de
frases descontextualizadas e desprovidas de sentido.

(C) as  personagens  alunas  interagem  com  frases  que
propiciam  a  compreensão  de  textos  efetivamente
produzidos.

(D) a escolha de palavras com o mesmo fonema garante
a produção de frases pragmaticamente significativas.

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A fala de Mafalda no último quadrinho revela um posicio-
namento construído de modo 

(A) intertextual, pois relaciona um conhecimento alcança-
do por meio da leitura de diferentes textos. 

(B) metafórico, pois se refere a um contexto no qual são
possíveis diferentes planos de expressão. 

(C) irônico, pois afirma algo para que seja entendido de
forma oposta àquela em que foi dita.

(D) incoerente, pois diz coisas incompatíveis com o conhe-
cimento proporcionado pela literatura. 

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Pode-se inferir dos primeiros quadros da tirinha uma visão
de ensino que prioriza o

(A) sujeito real que aprende, o objeto de conhecimento e
os sentidos construídos nos textos. 

(B) autor, os leitores, os textos e os diferentes contextos
socioculturais em que são produzidos.

(C) uso efetivo da língua, seus falantes aprendizes e as
diferentes circunstâncias em que a língua é utilizada.

(D) aspecto formal da língua, o método mecanicista de
ensino e a reprodução da forma ensinada.

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A cena retratada na tira questiona a visão de aprendiza-
gem de língua defendida pela hipótese 

(A) behaviorista, que explica o processo de aquisição da
linguagem como resultado da repetição de fonemas e
letras. 

(B) inatista, que afirma a existência de uma matriz gra-
matical  biológica responsável  pela aquisição da lin-
guagem. 

(C) cognitivista, que defende a ideia de que o desenvolvi-
mento das estruturas do conhecimento ocorre pela in-
teração entre ambiente e organismo. 

(D) interacionista, que considera os processos de interna-
lização  dos  conhecimentos  constituídos  pelas  rela-
ções reais entre a criança e outras pessoas. 

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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Leia o Texto 2 para responder às questões de 25 a 28.

Texto 2

Os novos vândalos do Brasil

Eliane Brum

O Natal de 2013 ficará marcado como aquele em que o
Brasil  tratou  garotos  pobres,  a  maioria  deles  negros,
como bandidos, por terem ousado se divertir nos shop-
pings  onde a classe média  faz as compras de fim de
ano. Pelas redes sociais, centenas, às vezes milhares de
jovens, combinavam o que chamam de “rolezinho”, em
shoppings próximos de suas comunidades,  para “zoar,
dar uns beijos, rolar umas paqueras” ou “tumultuar, pe-
gar geral, se divertir, sem roubos”. No sábado, 14, deze-
nas entraram no Shopping Internacional de Guarulhos,
cantando refrões de funk da ostentação. Não roubaram,
não destruíram, não portavam drogas, mas, mesmo as-
sim, 23 deles foram levados até a delegacia, sem que
nada  justificasse  a  detenção.  Neste  domingo,  22,  no
Shopping Interlagos, garotos foram revistados na chega-
da por um forte esquema policial: segundo a imprensa,
uma base móvel e quatro camburões para a revista, ou-
tras  quatro  unidades  da  Polícia  Militar,  uma  do  GOE
(Grupo de Operações Especiais) e cinco carros de segu-
rança particular para montar guarda. Vários jovens foram
“convidados”  a  se retirar  do prédio,  por  exibirem uma
aparência de funkeiros, como dois irmãos que empurra-
vam o pai, amputado, numa cadeira de rodas. De novo,
nenhum furto  foi  registrado.  No sábado,  21,  a  polícia,
chamada pela administração do Shopping Campo Lim-
po,  não  constatou  nenhum “tumulto”,  mas  viaturas  da
Força Tática e motos da Rocam (Ronda Ostensiva com
Apoio de Motocicletas) permaneceram no estacionamen-
to para inibir o rolezinho e policiais entraram no shopping
com armas de balas de borracha e bombas de gás. 

Disponível  em:  <http://arquivo.geledes.org.br/em-debate/colunistas/22538-
eliane-brum-rolezinhos-o-que-estes-jovens-estao-roubando-da-classe-
media-brasileira?>. Acesso em: 13 out. 2014. (Adaptado).

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No segundo semestre de 2013, a imprensa brasileira noti-
ciou  vários  casos do chamado “rolezinho”.  A construção
desse termo revela que

(A) o uso do sufixo -inho indica uma referência quanto à
dimensão e extensão do termo. 

(B) o emprego do -inho em rolezinho demonstra graus
variados de afetividade. 

(C) a junção do sufixo -inho ao termo rolé adquire uma
valoração depreciativa. 

(D) a combinação de rolé com -inho denota uma expres-
são de apreço e afinidade. 

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O uso das aspas em “zoar, dar uns beijos, rolar umas pa-
queras” e “tumultuar, pegar geral, se divertir, sem roubos”
indica que o locutor 

(A) desconhece a voz de quem se expressou acerca da
prática abordada no texto. 

(B) enfatiza a necessidade de coibir a agressividade ad-
vinda dos jovens marginalizados. 

(C) critica a utilização de uma linguagem marcada pelo
uso de gírias e neologismos. 

(D) demarca uma outra voz que não a sua para produzir
um efeito de credibilidade. 

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O uso do NÃO na passagem não roubaram, não destruí-
ram, não portavam drogas evidencia a presença de dife-
rentes vozes do discurso, porque indica 

(A) a presença de uma voz explícita que nega algo e de
outra implícita que afirma o contrário do que foi nega-
do. 

(B) o modo de citação do discurso alheio em que o narra-
dor reproduz literalmente a fala do outro. 

(C) a distância de uma voz alheia à do locutor que não
deseja assumir aquelas palavras como suas. 

(D) a exteriorização de um sentido que deve ser entendi-
do como o contrário daquilo que está sendo dito pelo
autor. 

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Conforme o texto 2, os garotos entraram no Shopping In-
ternacional de Guarulhos, cantando refrões de funk da os-
tentação. Considerando o trabalho com o texto em sala de
aula, o funk seria um gênero que possui 

(A) erudição, porque trata de temas que se valem por si,
cujas estratégias de construção são também válidas
em si, pelo fato de ter adquirido autoridade ao ser se-
lecionado pelo professor. 

(B) legitimidade, porque possibilita, em sala de aula, in-
terpretações em que se podem tirar tópicos para dis-
cussão e para busca de outras informações e de ou-
tros modos de experiência. 

(C) neutralidade, porque opera com sistemas de referên-
cias que artificializam o uso da linguagem para ater-
se a aspectos que não envolvem a linguagem como
um todo de forma significativa. 

(D) simplicidade, porque retrata, em suas letras, a pobre-
za  do  cotidiano  que  impede  as  reflexões  múltiplas
acerca do mundo e a formulação de perguntas para a
busca de respostas. 
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Leia o Texto 3 para responder às questões de 29 a 32.

Texto 3

Menas, o Certo do Errado, o Errado do Certo

            Até o dia 27 de junho, quem vier ao Museu da Lín-
gua Portuguesa poderá visitar a mostra temporária “Menas:
o certo do errado, o errado do certo”. Esta é a sexta expo-
sição a ocupar o espaço das exposições temporárias, e re-
força o papel do museu como importante espaço educador
e difusor da língua portuguesa.
            O próprio título da exposição é uma provocação.
Mesmo sabendo que “menos” é um advérbio, portanto, in-
variável, quantas vezes já não ouvimos a “concordância”
com o gênero feminino por pessoas das mais diferentes
classes e idades. Para os curadores da exposição, os pro-
fessores Ataliba T. de Castilho e Eduardo Calbucci, Menas
está na fronteira entre tudo o que não vale e o vale-tudo. E
essa provocação  é  a  proposta  da  exposição que ocupa
cerca de 450 m² do Museu da Língua Portuguesa com sete
instalações para enumerar nossos “erros” linguísticos mais
comuns, entender por que saímos do padrão culto e discu-
tir a amplitude e a criatividade da língua. [...]
            Esta mostra pretende aproximar ainda mais o mu-
seu de seu grande público, já que trata de questões pre-
sentes no nosso dia a dia. A exposição, além de muito inte-
rativa e divertida, mostra aos visitantes a existência e perti-
nência dos vários padrões de linguagem que devem,  ou
deveriam,  ser  dominados  por  todos,  criando  verdadeiros
usuários  poliglotas  de  uma  só  língua,  no  caso  a  por-
tuguesa.[...]
            Mais uma vez o museu, com esta exposição, pre-
tende aguçar a curiosidade de seus visitantes. Pretende,
de maneira lúdica e cheia de prazer, fazer com que os seus
visitantes entendam melhor os mecanismos de nossa lín-
gua e possam, assim, usá-la de maneira mais apropriada,
de acordo com o momento e o espaço. 

Disponível em: <http://www.museudalinguaportuguesa.org.br/exposicoes_ante-
riores.php>. Acesso em: 17 out. 2014. (Adaptado).

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O título da mostra temporária referida no texto é uma pro-
vocação.  Pela  leitura,  observa-se  que  essa  provocação
ocorre porque a exposição 

(A) rejeita as variações da linguagem de caráter técnico-
profissional, por considerá-las desnecessárias. 

(B) defende o uso da língua padrão normativa nas ativi-
dades cotidianas, por sugerir mais status. 

(C) expressa um preconceito com relação ao falar colo-
quial, por relacioná-lo às classes populares. 

(D) considera a existência de diferentes padrões de lin-
guagem, por afirmar a diversidade como própria da
língua. 

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O uso das aspas em  para enumerar  nossos “erros” lin-
guísticos mais comuns constitui um recurso linguístico que
tem por função

(A) demarcar um ponto de vista que o locutor não julga
apropriado ao texto. 

(B) marcar comentários e explicações sobre o que o lo-
cutor está dizendo. 

(C) dar  relevo a uma típica expressão pertencente aos
estudos linguísticos. 

(D) assinalar a hesitação na busca do termo exato para
aquela fala particular. 

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando a função discursiva do operador mesmo que ,
no trecho Mesmo sabendo que “menos” é um advérbio, por-
tanto, invariável, quantas vezes já não ouvimos a “concor-
dância” com o gênero feminino por pessoas das mais dife-
rentes classes e idades, um trabalho em sala de aula que le-
vasse em conta essa função propiciaria ao aluno o entendi-
mento de que se trata de um mecanismo de encadeamento
de ideias pautado por uma relação concessiva pelo fato de o

(A) operador marcar uma relação que introduz o segmen-
to que encerra o resultado em relação aos dois enun-
ciados confrontados anteriormente. 

(B) segmento introduzido pelo operador oferecer o argu-
mento mais forte para uma conclusão contrária àque-
la possibilitada pelo argumento não introduzido pela
conjunção. 

(C) argumento introduzido pelo operador, apesar de ver-
dadeiro, ser enfraquecido por outro mais forte do seg-
mento não introduzido pela conjunção que conduz a
uma conclusão contrária. 

(D) operador introduzir um segmento que apresenta uma
justificativa ou uma explicação relativa ao que foi dito
no enunciado anterior não introduzido por conjunção. 

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A corrente linguística que oferece os princípios teóricos para a
relevância dessa mostra no Museu da Língua Portuguesa é a

(A) gramática histórico-comparativa, que tem como pro-
posta a comparação de elementos gramaticais de ori-
gem comum, a fim de detectar a estrutura da língua
original da qual elas se desenvolveram. 

(B) sociolinguística variacionista, que procura verificar o
modo como a variação linguística se configura na co-
munidade de fala e quais contextos linguísticos e ex-
tralinguísticos que a favorecem ou a inibem. 

(C) gramática gerativa, que se propõe a analisar a lingua-
gem humana como uma faculdade geneticamente de-
terminada e capaz de fornecer regras finitas para a
elaboração de sentenças infinitas. 

(D) linguística textual, que toma o texto como uma unida-
de linguística de sentido e forma, dotada de um con-
junto de propriedades que lhe conferem a condição
de ser compreendido pelos usuários da língua. 
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Leia o Texto 4 para responder às questões 33 e 34.

Texto 4

Nome não

Arnaldo Antunes

os nomes dos bichos não são os bichos
o bichos são:
macaco gato peixe cavalo
vaca elefante baleia galinha

os nomes das cores não são as cores
as cores são:
preto azul amarelo verde vermelho marrom

os nomes dos sons não são os sons
os sons são.

só os bichos são bichos
só as cores são cores
só os sons são
som são, som são
nome não, nome não
nome não, nome não. 

ANTUNES, Arnaldo. Nome. Rio de Janeiro: BMG, 1993. (Adaptado).

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Ao dizer que  os nomes dos bichos não são os bichos e
que o nome das cores não são as cores, deixa-se entrever

(A) o  inatismo  da  linguagem  humana,  entendida  como
uma capacidade própria dos seres humanos e trans-
mitida geneticamente. 

(B) a arbitrariedade do signo linguístico, que é constituído
como a união não de uma coisa e uma palavra, mas
de um conceito e uma imagem acústica. 

(C) o variacionismo linguístico, entendido como o fato de
que as línguas não somente se diferem entre si como
também apresentam variações diversas no seu interior. 

(D) o dialogismo da linguagem humana, que diz respeito
às relações que se estabelecem entre o eu e o outro
e entre o eu a realidade social que o circunda. 

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No poema “Nome não”, podem ser observados desloca-
mentos operados pelo jogo lexical, com vistas a 

(A) refletir  sobre a função das palavras em sua relação
com as coisas. 

(B) lembrar que o nome e a coisa são elementos de igual
natureza. 

(C) mostrar que os bichos e as cores são referenciados
por suas características externas. 

(D) construir o poema com a dissociação da palavra e da
coisa por ela simbolizada. 

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo João Wanderley Geraldi, há, no interior das ativi-
dades escolares, “uma distinção entre produção de textos
e redação. Nesta, produzem-se textos para a escola; na-
quela produzem-se textos na escola.” Diante do exposto,
texto e redação são

(A) noções sinônimas,  podendo ser  utilizadas sem que
haja diferença significativa entre elas. 

(B) concepções diferentes, pois enquanto a segunda se
refere a uma produção mais abrangente, o primeiro
diz respeito a algo mais restrito. 

(C) conceitos intercambiáveis, pois tanto um quanto o ou-
tro referem-se a um exercício escolar. 

(D) práticas divergentes, pois texto se liga a uma produ-
ção  significativa,  enquanto  redação,  a  um  cumpri-
mento de uma tarefa. 

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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Texto 5

Chancela para a ignorância

Lya Luft

Esse título me foi dado por Alexandre Garcia, no programa
Bom Dia Brasil, da Rede Globo: ele certamente não se im-
portará com esse pequeno "furto" de seu talento. Referia-se
ao tema que, mais do que me preocupar, me causa escân-
dalo e assombro. Um livro didático aprovado pelo Ministério
da Educação e incluído entre os livros comprados pelo Pro-
grama Nacional do Livro Didático (PNLD), que consagra mui-
tas obras didáticas no país, promove o não ensino da língua-
padrão, que todos os brasileiros, dos mais simples aos mais
sofisticados, têm direito de conhecer e usar.
O livro e a ideia que o fundamenta começam a merecer críti-
cas de entidades como a Academia Brasileira de Letras e de
centenas de estudiosos. Eu o vejo como o coroamento do
descaso, da omissão, da ignorância quanto à língua e de al-
gum laivo ideológico torto, que não consigo entender bem.
Pois uma das ideias seria não submeter os alunos menos in-
formados – isto é, os que devem aprender, como todos nós –
a nenhum "preconceito" porque falam e escrevem errado.
Portanto, nada de ensinar nada a ninguém, ou ele se sentirá
humilhado em vez de estimulado a melhorar. O mais indica-
do seria poupar o dinheiro e fechar as escolas. Se devemos
permanecer como somos, a escola será supérflua. Essa mi-
nha dedução não é maldosa nem ficcional: é apenas natural.
Educar é ajudar a crescer. A educação se divide em duas
grandes salas ligadas por muitas portas. Uma das salas se
chama formação. A outra, informação. A formação ajuda o in-
divíduo de qualquer idade a moldar seu caráter e sua visão
de mundo, a se desenvolver como ser humano. A cultivar
valores; a observar e buscar entender e respeitar o mundo e
a natureza, o outro e a si mesmo; a construir o seu lugar na
terra, por mais simples que ele seja. A discernir entre certo e
errado, bom e mau, e a curtir o belo e o bom que devem ser
buscados, dentro das condições de cada um; a dar um senti-
do a sua vida, seu trabalho, seu convívio. A colaborar, com
esse aperfeiçoamento pessoal, para que sua família, a co-
munidade, o país se tornem um pouco melhores.
A outra  sala  do complexo Educação é  a  informação:  é
onde adquirimos conhecimentos sobre ciências, arte, his-
tória,  geografia, matemática, idiomas estrangeiros e, em
primeiro lugar, aprendemos a usar melhor nosso próprio
idioma, pois esse é nosso melhor cartão de visita, nossa
apresentação, e o que nos distingue como mais ou menos
preparados. É natural usarmos roupas e modos diferentes
quando estamos em ambientes diversos, com a turma na
escola ou na balada, buscando emprego numa entrevista
ou pedindo um empréstimo num banco. Não vamos de cu-
eca ao cinema, não entramos de camisola no avião. Da
mesma forma, não escrevemos um trabalho escolar com
a linguagem válida nos torpedos ou na internet. Essa vari-
edade se chama adequação, é essencial, é natural e enri-
quece a língua.
Mas  querer  que  a  escola  ignore  que  existe  uma língua-
padrão, que todos temos o direito de conhecer, é nivelar por
baixo, como se o menos informado fosse incapaz. É mais
uma vez discriminar quem não pôde desenvolver plenamen-
te suas capacidades. E, esta sim, uma postura preconcei-
tuosa: os menos privilegiados que fiquem como estão. Com
o tempo isso tornará a escola dispensável, pois se ela não
deve colocar à nossa disposição o melhor conhecimento em
todos os campos, como direito de todos, poderá ser fechada

sem maior problema.
Talvez a adoção desse livro e dessa teoria no MEC nem te-
nha sido percebida, na montanha de trabalhos que ali se em-
pilham. Imagino que, dando-se conta do havido, as autorida-
des tomem as providências urgentes que saltam aos olhos
de qualquer pessoa minimamente racional e nos livrem de
mais esse pesadelo para quem ainda acredita um pouco em
educação. Ou, coroada a ignorância, as futuras gerações, li-
vres da escola e do dever de crescer, escreverão e falarão
sempre achando naturais  e  boas  coisas  como "os  home
espera", "nós achemo", "as mulher precisa" (Ou "percisa" se-
ria melhor?). 

VEJA, São Paulo, ed. 2218, 25 maio 2011, p 26.

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O título do texto “Chancela para a ignorância” une a autora
Lya Luft e o jornalista Alexandre Garcia na defesa do pon-
to de vista de que o livro didático em questão 

(A) compactua a crença de que os alunos utilizam mais a
oralidade do que a escrita em suas atividades cotidia-
nas. 

(B) avaliza  uma postura  preconceituosa  que  discrimina
os alunos competentes no uso da norma padrão da
língua. 

(C) autoriza uma prática em sala de aula que impede o
desenvolvimento  das  capacidades  linguísticas  dos
alunos. 

(D) difunde a ideia de que a função da escola é ensinar a
modalidade escrita e a norma culta da língua portu-
guesa. 

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A polêmica gerada pela aprovação do livro didático pelo MEC
pode ser relativizada para a efetivação de um ensino de Lín-
gua Portuguesa mais produtivo, se o problema da variação
linguística for explorado por atividades que, segundo os Pa-
râmetros Curriculares Nacionais (PCN), contemplem: 

(A) a reprodução da discriminação linguística para uma
aproximação maior  dos  padrões estabelecidos pela
gramática tradicional. 

(B) a análise comparativa entre registro de fala coloquial
e os preceitos normativos estabelecidos pela gramáti-
ca tradicional. 

(C) o uso de metodologias para a conscientização de que
as formas não padrão da língua constituem desvios
ou incorreções. 

(D) o estudo de textos escritos em norma culta para evi-
tar que o leitor seja exposto às formas populares de
uso da língua. 
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▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando a polêmica quanto ao ensino das varieda-
des linguísticas, os PCN (1998, p. 28) esclarecem que “a
atividade mais importante, pois, é a de criar situações em
que os alunos possam operar sobre a própria linguagem,
construindo pouco a pouco, no curso dos vários anos de
escolaridade, paradigmas próprios da fala de sua comu-
nidade, colocando atenção sobre similaridades, regulari-
dades e diferenças de formas e de usos linguísticos, le-
vantando hipóteses sobre as condições contextuais e es-
truturais em que se dão. É, a partir do que os alunos con-
seguem intuir nesse trabalho epilinguístico, tanto sobre os
textos que produzem como sobre os textos que escutam
ou leem, que poderão falar e discutir sobre a linguagem,
registrando e organizando essas intuições: uma atividade
metalinguística, que envolve a descrição dos aspectos ob-
servados por meio da categorização e tratamento siste-
mático dos diferentes conhecimentos construídos”.

Nesse sentido,  o trabalho do professor em sala de aula
poderia  sustentar  outro  ponto  de  vista  que colocasse a
proposta do livro didático como produtiva para a realização
de atividades epilinguísticas e metalinguísticas, posto que
estas dizem respeito, respectivamente, a

(A) parâmetros estáveis de análise com os quais o sujeito
interage na construção de conceitos e classificações e
operações que são realizadas independentemente da
consciência ou não para reflexão da linguagem em uso.

(B) descrições dos fenômenos linguísticos com os quais
o sujeito tenha operado por meio da aplicação de mo-
delos padrões e usos da intuição sobre unidades lin-
guísticas para solução dos problemas da variação. 

(C) agenciamentos de recursos expressivos que o sujeito
utiliza  sem interromper  a progressão do assunto de
que se está tratando e atividades praticadas nos pro-
cessos interacionais para colocar o assunto em pauta. 

(D) processos e operações que o sujeito faz sobre a pró-
pria  linguagem  e  atividades  que  se  relacionam  à
análise e reflexão voltada para a descrição por meio
da categorização e sistematização dos conhecimen-
tos. 

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Imaginando uma avaliação que aprovasse um livro didático
com variáveis como as dos exemplos utilizados por Lya Luft,
"os home espera",  "nós achemo",  "as mulher precisa (Ou
"percisa" seria melhor?)”, tais desvios poderiam ser justifica-
dos e aceitos se se levasse em consideração que 

(A) os textos organizam-se sempre dentro de certas res-
trições  de  natureza  temática,  composicional  e  esti-
lística, que os caracterizam como pertencentes a este
ou àquele gênero discursivo. 

(B) as unidades básicas do processo de ensino decorrem
da análise de estratos descontextualizados, tais como
letras,  fonemas,  morfemas,  sílabas,  palavras,  sintag-
mas, frases. 

(C) a importância e o valor dos usos da linguagem indepen-
dem das determinações históricas e das demandas so-
ciais de cada momento, já que estas não ampliam a
competência linguística. 

(D) a língua é um sistema homogêneo, dominado por toda
a comunidade que o utiliza, e delimita um gênero proto-
típico que permite o ensino de todos os gêneros em cir-
culação social. 

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os PCN propõem a distribuição dos conteúdos de ensino de
Língua Portuguesa em dois eixos: do uso, em que seriam ar-
ticuladas as práticas de escuta, leitura e produção de textos
orais e escritos; e da reflexão, em que se daria a prática de
análise  linguística.  Também esclarecem que a análise  lin-
guística não é uma nova denominação para ensino de gra-
mática, pois a primeira considera 

(A) a categorização gramatical preestabelecida à qual os
textos devem ser submetidos para sua organização,
especificidade, correção e adequação à situação de
produção e recepção. 

(B) a crítica ao ensino de Língua Portuguesa centrado
em  tópicos  de  gramática  escolar,  que  provocou  o
abandono do tratamento dos aspectos gramaticais e
de sua sistematização. 

(C) os aspectos relacionados às dimensões pragmática e
semântica da linguagem, os quais precisam ser trata-
dos de maneira articulada e simultânea no desenvolvi-
mento das práticas de produção e recepção de textos. 

(D) os dados do conhecimento gramatical implícito como
condição  para  o  desenvolvimento  dos  processos
mentais do sujeito e consequentemente da capacida-
de de produzir e compreender textos.
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▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A obra  O auto da compadecida,  de Ariano Suassuna, é
uma comédia  escrita  com recursos  da  intertextualidade,
uma vez que seu enredo

(A) recupera narrativas dos poemas de cordel, enfatizan-
do a cultura popular nordestina.

(B) apresenta  personagens  que  são  tipos  comuns  nos
autos medievais, como o Padre, o Bispo, o Sacristão.

(C) imita o estilo de obras da literatura latina, como as
peças de caráter moralizante.

(D) cita trechos da Bíblia na cena do julgamento, defen-
dendo a necessidade de conversão católica.

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A prosa literária brasileira possui obras de ampla circula-
ção no âmbito escolar que contribuem para a compreen-
são dos costumes e valores da sociedade brasileira do sé-
culo XIX e XX e possibilitam interessantes debates inter-
disciplinares. Exemplifica esta afirmação o romance

(A) Cinco minutos, de José de Alencar, que traz a repre-
sentação  da  submissão  feminina  aos  valores  bur-
gueses, a exemplo do casamento por interesse impu-
tado à protagonista Carlota.

(B) O mulato, de Aluísio de Azevedo, cuja trama gira em
torno do jogo de interesses financeiros, evidenciado
na impossibilidade de casamento entre Raimundo e
Ana Rosa.

(C) São Bernardo,  de Graciliano Ramos,  que discute a
ganância e a busca de poder a todo custo, valores vi-
síveis na ascensão e decadência de Paulo Honório.

(D) Grande sertão: veredas, de Guimarães Rosa, cuja nar-
rativa se estrutura com base no fenômeno do jagun-
cismo, atividade combatida pelo protagonista Riobal-
do.

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Conhecer  o  contexto  de  produção  e  de  circulação  das
obras literárias propicia ao aluno de literatura a compreen-
são das influências presentes em uma obra, porém jamais
substitui o contato direto com o próprio texto. Assim, o pro-
fessor  necessita  valer-se  de  diversas  estratégias  de
mediação de leitura, de forma a evitar

(A) a identificação de temas nas obras em diálogo com
outros textos.

(B) o reconhecimento de elementos retóricos e poéticos
de constituição do texto literário.

(C) o apontamento das relações políticas e sociais esteti-
camente representadas nas obras.

(D) a memorização de características das obras, confor-
me sua escola literária.

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Composta  de  treze  contos,  a  obra  Laços  de  família  é
exemplar das narrativas introspectivas elaboradas por Cla-
rice Lispector, nas quais a autora busca sondar o universo
interior das personagens. Essa afirmação se justifica, na
referida obra, porque

(A) os enredos exploram a angústia da condição humana,
como se verifica no conto “Amor”, em que a protagonis-
ta percebe a sua condição alienada diante da vida.

(B) as personagens estão diante de dilemas morais, per-
ceptíveis  no  conto “A imitação da rosa”,  em que a
protagonista é tida como louca por não se adequar à
vida doméstica.

(C) o  espaço  das  narrativas  é  permeado  por  imagens
oníricas,  como se percebe no conto  “O jantar”,  em
que o narrador observa uma estranha refeição.

(D) o tempo das histórias ocorre de forma retrospectiva, a
exemplo  do  conto  “Feliz  aniversário”,  em  que  uma
idosa recorda os seus dias de juventude.

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O poema Morte e vida severina, de João Cabral de Melo
Neto, reafirma uma característica muito presente na litera-
tura brasileira modernista. Essa característica é

(A) o descritivismo, perceptível pela riqueza de detalhes
dos cenários por onde transita Severino.

(B) o regionalismo, observável na utilização de uma lin-
guagem particular do Nordeste brasileiro.

(C) a crítica social, evidenciada pelas denúncias explíci-
tas da exploração do trabalhador nordestino.

(D) a comicidade, visível na construção caricaturada das
personagens sertanejas.

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A malandragem é um tema comum à Literatura Brasileira.
Em  O noviço,  de Martins Pena, esse tema é visitado de
modo a configurar-se na conduta da personagem Ambró-
sio, esposo de Florência. Na peça de Martins Pena, é co-
nhecido o episódio em que Ambrósio convence Florência a
enviar seus sobrinhos Carlos ao convento. A intenção de
Ambrósio era

(A) evitar que o sobrinho de Florência revelasse a esta
seu passado junto a Rosa.

(B) retirar Carlos de casa, pois não era filho de Florência,
logo, apenas trazia despesas.

(C) afastar Carlos de Emília, filha de Florência, pois era
evidente o interesse do sobrinho.

(D) garantir que a herança do sobrinho ficasse com Flo-
rência, devido aos votos de pobreza.
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▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em Os Maias, romance de Eça de Queiroz, cujas ações se
passam em Lisboa, no ano de 1875, essa cidade, capital
do Estado português, é também uma personagem do ro-
mance, porque

(A) as  personagens  se  movimentam  de  acordo com a
vida na cidade.

(B) a cidade é testemunha e cúmplice da vida das perso-
nagens.

(C) é representada pelos tipos sociais das personagens
do romance.

(D) interfere de maneira polêmica no modo de vida das
personagens.

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A narrativa de  O tronco,  de Bernardo Élis,  passa-se em
1918, em um local fictício, a Vila do Duro, durante a luta de
Trombas e Formoso. Por tratar do funcionamento de siste-
mas pré-capitalistas via coerção extraeconômica, a narrati-
va de O tronco

(A) representa, pela família Melo, o sistema coronelista
que dominou o interior do Brasil.

(B) descreve o modo de vida em Goiás, durante o primei-
ro quartel do século XX.

(C) desenvolve  uma análise  crítica  da  estrutura  social,
política e econômica de Goiás.

(D) demonstra, pelo trabalho dos vaqueiros, o sistema de
trabalho servil.

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Cláudio Manoel da Costa foi um poeta brasileiro que tran-
sitou do Barroco ao Arcadismo, deixando aos poucos os
fundamentos de concepção da arte e da vida da Escolásti-
ca pelos preceitos do Iluminismo. Devido a isso, envolveu-
se em agremiações, as chamadas academias. Decorrente
dos princípios regulares dessas agremiações Setecentista,
o drama musicado O parnaso obsequioso é uma obra de
ato acadêmico, porque

(A) exalta o governador, demonstrando expectativas em
torno da nova administração de Minas Gerais.

(B) prima pelo caráter laudatório da composição poética,
uma vez que esse recurso era próprio dos eruditos.

(C) propõe uma intervenção política no sistema de orien-
tação da Metrópole para o governo da Colônia.

(D) representa os fundamentos de racionalidade, de obje-
tividade e de clareza típicos do ideário iluminista.

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em sua obra poética, Afonso Félix de Sousa, poeta goiano
posterior ao Modernismo, frequentemente

(A) tematiza a infância e a entrega a uma vida de desen-
cantos.

(B) reflete sobre a finalidade do destino humano e a pre-
sença da morte.

(C) apresenta o estado de Goiás por sua exuberância na-
tural.

(D) confessa a própria intimidade ao indagar sobre o sen-
tido da vida.
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REDAÇÃO

Instruções

Para escrever seu texto, você deve escolher um dos gêneros apresentados nas propostas de
redação. O tema é único para as duas propostas. Seu texto deve ser de caráter dissertativo. A
fuga do tema e também a cópia  da coletânea anulam a redação.  A leitura  da coletânea é
obrigatória.  Ao utilizá-la,  você não deve copiar  trechos ou frases.  Quando for necessária,  a
transcrição deve estar a serviço do seu texto. 

Independentemente do gênero escolhido, o seu texto NÃO deve ser assinado.

Tema: Adolescência na criminalidade: ausência de punição rígida ou falha na execução de
projetos sociais e educacionais? 

Coletânea

1.  Menor bom é menor preso?

Rodrigo Martins 

No início de abril, o universitário Victor Hugo Deppman, de 19 anos, foi abordado por um rapaz armado na porta de
casa, em São Paulo. Mesmo após entregar o celular, sem esboçar qualquer reação, acabou executado com um tiro
na cabeça. A morte brutal logo ganhou destaque na mídia e reacendeu um debate que se arrasta há mais de duas
décadas no Brasil, sempre de volta à baila quando a classe média se vê vítima de novo ato de barbárie: a redução
da maioridade penal. O assassino, soube-se mais tarde, era um adolescente infrator reincidente. Ele assumiu a
autoria  do crime,  ocorrido três dias antes  de completar  18 anos.  Como não havia  atingido  a idade para a
responsabilização criminal, voltou a cumprir medida socioeducativa na Fundação Casa. Antes dos 21 anos, deve
estar solto, como determina o Estatuto da Criança e do Adolescente.
Diante da repercussão na mídia e em meio aos protestos convocados por amigos e familiares, o instituto Datafolha
saiu às ruas para aferir a opinião da população quanto à possibilidade da redução da maioridade penal, prevista em
mais de 50 projetos em tramitação no Congresso. O resultado: 93% dos paulistanos mostraram-se favoráveis à
responsabilização criminal de jovens a partir dos 16 anos, e não mais aos 18, como determina a atual legislação. A
adesão maciça à ideia poderia ser influenciada pelo calor dos acontecimentos. Mas, passados dois meses, o Vox
Populi voltou às ruas com a mesma pergunta, dessa vez em uma pesquisa de abrangência nacional. A conclusão
foi estarrecedora: 89% dos entrevistados acham necessário encarcerar os adolescentes infratores. [...]
Especialistas, ONGs de direitos humanos e organismos internacionais bem que tentam demonstrar as falácias da
proposta. “Os adolescentes são mais vítimas que autores de violência. Em 2011, eles foram responsáveis por,
aproximadamente, 1,8 mil homicídios, 8,4% do total. No mesmo ano, 4,3 mil jovens entre 12 e 18 anos incompletos
foram assassinados. Mas quando um garoto negro é morto na periferia poucos dão atenção. A mídia costuma dar
destaque apenas quando cidadãos de classe média ou alta são as vítimas”, critica Mário Volpi, coordenador do
programa de Cidadania dos Adolescentes do Unicef, ligado às Nações Unidas. [...]
Mas não deixa de ser legítima a preocupação da população com sua própria segurança, afirma Renato Janine
Ribeiro, professor de Ética e Filosofia da Universidade de São Paulo. “Se a redução da maioridade penal não é
boa, qual é a melhor opção? Deixar tudo como está? Estamos perdendo tempo com esse sim ou não para a
mesma proposta, e os chamados ‘setores progressistas’ não apresentam alternativas.” O filósofo teme que a
solução simplista de reduzir a idade penal apenas sirva para antecipar a prática delituosa entre os adolescentes.
Caso a maioridade passe a valer a partir dos 16 anos, por exemplo, o que garantiria que o tráfico não passasse a
aliciar jovens de 13 ou 14 anos, por exemplo? De toda forma, propõe uma alternativa: “Quando um adulto alicia um
menor para praticar um roubo e o adolescente mata uma pessoa, o adulto deveria ser responsabilizado pelo
homicídio. O mesmo deveria valer para qualquer outro crime”.
A busca por opções também levou o vereador paulistano Ari Friedenbach (PPS) a propor outra inovação. Em 2003,
ele sofreu com o brutal assassinato de sua filha Liana, de 16 anos, caso em que houve a participação de um
adolescente. Defensor ardoroso da redução da maioridade penal, mudou de opinião. “É ineficaz, pois estimula os
criminosos a recrutar adolescentes ainda mais novos”, pondera. “Mas não posso conceber que um estuprador ou
um homicida de 16 anos cumpra no máximo três anos de internação. Por isso, acho que para cinco crimes de
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maior potencial ofensivo (homicídio, latrocínio, estupro, roubo à mão armada e sequestro) o adolescente deve, sim,
ser julgado e condenado. Permanece numa instituição como a Fundação Casa até completar 18 anos e depois
termina de cumprir a sentença num presídio comum.” A proposta livraria da cadeia adolescentes envolvidos com
pequenos furtos ou com tráfico de drogas, por exemplo. Estes continuariam a cumprir medidas socioeducativas nos
moldes atuais. [...] Entre os promotores, a divergência também é grande. “Jogá-los na cadeia não resolverá nada,
precisamos recuperar esses jovens”, opina o promotor paulista Fernando Henrique de Moraes Araujo, com 14 anos
de experiência na Vara de Infância e Juventude. “É chocante a legislação permitir a impunidade dos adolescentes
enquanto a violência está grassando na sociedade”, rebate o colega Oswaldo Monteiro da Silva Netto. “É um
equívoco dizer que os menores infratores estão impunes. Se o cumprimento das medidas socioeducativas não está
surtindo o efeito esperado, devemos reavaliar o trabalho feito com os jovens e não jogá-los numa cela”, avalia a
defensora  pública  paulistana  Juliana  Ribeiro.  “As  instituições  que  abrigam  os  infratores  não  funcionam
adequadamente. Os monitores portam-se como carcereiros. A escola reúne, em uma mesma sala, adolescentes de
diferentes níveis  de aprendizado. Os psicólogos e assistentes sociais  estão sempre sobrecarregados.  E são
corriqueiras as denúncias de agressão contra os internos. Cansei de ver garotos com sinais de espancamento,
cabeça rachada... É esse tratamento que precisa ser revisto e não a legislação.”

Disponível em: <http://www.cartacapital.com.br/revista/765/menor-bom-e-menor-preso-436.html>. Acesso em: 6 out. 2014.
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2. Punir? Reabilitar? Proteger?

José Carlos de Souza 

O texto do jornalista Rodrigo Martins “Menor Bom É Menor Preso?”, publicado em  CartaCapital, põe em
evidência a forma contraditória como a sociedade brasileira pensa a questão da maioridade penal.  Com
algumas exceções, o que se observa são afirmações pautadas em um senso comum estabelecido a partir
de dados incompletos e enorme desconhecimento. Muitos que se dizem a favor da redução da maioridade
penal ignoram o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), não têm ideia do que seja o sistema prisional
brasileiro,  não estabelecem um olhar  histórico  a respeito da  criminalidade,  não  consideram o percurso
omisso do Estado brasileiro em relação às políticas de assistência à criança e adolescentes ou não têm
noção da maturação psicológica nas várias fases do desenvolvimento humano.
Nessas  circunstâncias – e influenciados por  jornais  e programas de televisão que comentam de forma
espetacular os crimes cometidos por adolescentes, parece natural que o cidadão comum, e mesmo alguns
mais  esclarecidos,  se  mostrem favoráveis  à  redução  da  maioridade  penal.  Alguns  aspectos  relevantes
precisam ser considerados. 
O primeiro é o desejo da sociedade de que uma única ação coloque ponto final à violência. O problema, de
fato  grave,  possui  múltiplas  causas,  o  que  exige  ações  em diferentes  frentes.  Decorre  daí  o  segundo
aspecto: o olhar parcial para o problema.   Infelizmente, nossa formação é segmentada. Considere-se, por
exemplo, a forma como o ensino das disciplinas se dá nas escolas, onde é um desafio realizar atividades
interdisciplinares que favoreçam a construção do conhecimento integrado a diferentes áreas do saber.   Na
sociedade não é diferente. Cada instituição trabalha separadamente e há pouco diálogo entre elas. Estudos
indicam que, concomitante às ações de segurança pública, é fundamental investir em melhorias de lazer,
saúde, educação e habitação. Na ausência dessas ações complementares, não há dúvidas de que crianças
e adolescentes ficam mais vulneráveis a todo tipo de violência.  
O terceiro é a forma como os dados estatísticos sobre a violência no País são apresentados. Não é difícil ver
aqueles que advogam pela redução da maioridade penal fazendo uso tendencioso dos números, e boa parte
das pessoas  tem dificuldade para interpretá-los  e relacioná-los.  Se o fizessem,  compreenderiam que o
sistema prisional brasileiro recupera muito pouco (o índice de reincidência criminal no País é de 70%), e que
atribuir  a  ele  a  responsabilidade  de  reeducar  adolescentes  infratores  para  devolvê-los  futuramente  à
sociedade é uma falácia. Dessa maneira, é também impressionante que as estatísticas de assassinato de
jovens no Brasil não causem comoção: na faixa entre 14 e 24 anos, mais de 200 mil morreram assim nos
últimos 20 anos. [...]
Ao ignorar essas questões, qualquer resposta que se dê à questão da redução da maioridade penal corre o
risco de ser insatisfatória. De uma coisa não se pode abrir  mão: todos têm um papel importante nesse
debate. Entretanto, o seu encaminhamento em sala de aula precisa ser realizado com cuidado, buscando-se
evitar que se reproduzam ali as mesmas circunstâncias de análise que ocorrem em boa parte da sociedade.
Disponível em: <http://www.cartanaescola.com.br/single/show/220>. Acesso em: 8 out. 2014.

3. Que violência você pratica?

Marcia Tiburi

Nosso tempo coloca em cena o tema da violência como uma categoria da prática contra o outro. Ela pode
ser pensada ou impensada, voluntária ou involuntária. Se os ativistas de todos os movimentos que estão nas
ruas pregam a não violência é porque sabem que a violência não é uma boa arma na luta por direitos em um
estado democrático. Por outro lado, oportunistas de várias linhas aproveitam o momento para praticar a sua
própria violência sem precisar justificar-se. O estado de violência generalizada soa para alguns como “vio-
lência legítima”. O mesmo vale para a corrupção (ela mesma uma forma de violência muito disfarçada) que
vale como universal e legítima quando se diz que todos são corruptos ou que é impossível ser político sem
se ser corrupto. São argumentos falsos, mas que eximem da responsabilidade e permitem a cada um se tor-
nar o canalha capaz de se sentir autorizado – ou acobertado – pelo sistema.
No meio disso tudo, vemos a Polícia, treinada para a violência, a cumprir ordens violentas do Estado ele
mesmo violento. [...] O papel da polícia, certamente, precisa ser reorganizado na direção da cidadania.
Enquanto as coisas não mudam, os desinformados sobre a importância das instituições na democracia ras-
gam bandeiras. Não sabem que é hora de assumir a democracia como uma bandeira e ela implica assumir o
estado das coisas para ver se é possível melhorar sem medidas violentas. No contexto, há aqueles que pa-
recem ter sido criados para o ódio e que, no mínimo, xingam sem conhecimento de causa: é o mesmo xingar
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alguém de “comunista” ou de “burguês” (usar palavrões não vai resolver nenhuma parte da questão senão
expor a raiva inútil). Curioso é que os que apoiam a diminuição da maioridade penal e a militarização da polí-
cia estejam em várias classes sociais, de pobres a ricos, todos padecem do mesmo mal: a ausência de refle-
xão sobre o que dizem.
Dia desses conversando com uma mulher (esposa e mãe, funcionária pública, de classe média), ela afirma-
va a importância da diminuição da maioridade penal. Eu sugeri um projeto social e educacional para o Brasil.
Estarrecida e curiosa, ela afirmou jamais ter pensado sob este aspecto. Se ela queria pensar e queria con-
versar para saber se havia outra saída e não tinha pensado até então é porque não tinha a oportunidade de
um diálogo sem violência sobre o tema. [...]
A violência tem como oposto o diálogo. O diálogo sempre é comunicação sem violência, diferente de uma
disputa para vencer um debate (sem precisar ter razão), como tenho visto nas redes sociais onde a maioria
que deseja expressão, tem encontrado um lugar. O espaço do diálogo está dado, mas creio que não está
sendo usado. Todos querem falar, falar, falar. Quem quer dialogar? Dialogar é difícil, requer uma verdadeira
abertura ao outro, uma escuta real e, sobretudo, atenção ao que o outro quer dizer.
Raramente vivemos o diálogo e, no entanto, somente ele produz a democracia.
Fica aí o convite de algo que vai além da violência e requer um esforço sem igual. Desmilitarizar a polícia –
garantindo aos policiais uma formação para a cidadania – e desmilitarizar-se a si mesmo (Sim, desmilitari-
zar-se); é um bom começo.
Disponível em: <http://revistacult.uol.com.br/home/2013/07/que-violencia-voce-pratica/>. Acesso em: 6 out. 2014.

4.

 

Disponível em: <http://humanasvestibularconcurso.blogspot.com.br/2013/06/hoje-nao-e-questao.html>. Acesso em: 8 out. 2014.

5.

Disponível em: <http://www.google.com.br/search?q=pr%C3%A1ticas+sem+viol%C3%AAncia+na+escola&biw>. Acesso em: 8 out. 2014.
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Propostas de redação

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ A – Editorial   ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
O editorial é um gênero do discurso dissertativo-argumentativo que tem a finalidade de manifestar a
opinião de um jornal, de uma revista ou de qualquer outro órgão de imprensa, a respeito de temas
ou acontecimentos importantes no cenário nacional ou internacional. Não é assinado porque não
deve  ser  associado  a  um ponto  de  vista  individual.  Deve  ser  objetivo  e  informativo.  Além  de
apresentar  opiniões  assumidas  pelo  veículo  de  imprensa,  costuma  também  resumir  opiniões
contrárias, para refutá-las.
Imagine que você seja editor de uma revista de circulação nacional e tenha de escrever o editorial
referindo-se  à  matéria  principal  daquele  número  da  revista,  que  é  sobre  a  adolescência  na
criminalidade. Em seu texto, você deve comentar fatos e dados que situem o problema e defender o
ponto de vista apresentado acerca da polêmica gerada pelas propostas que visam à diminuição da
criminalidade  no  país,  ora  reivindicando  formas  de  punição  mais  rígidas,  ora  cobrando  mais
investimentos na execução de projetos sociais e educacionais.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ B – Manifesto ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
O manifesto é um gênero utilizado para declarar publicamente razões que justifiquem certos atos ou
em que se fundamentem certos direitos. Com o objetivo de impactar a opinião pública, esse gênero
apresenta  tanto  características  dissertativo-argumentativas,  visando  ao  convencimento,  quanto
características persuasivas de apelo emocional, acentuando uma polêmica já existente.  
Imagine  que  você  tenha  sido  eleito  pelo  grupo  da  instituição  na  qual  trabalha  para  redigir  um
manifesto de repúdio, no qual deve se posicionar contra:

a) propostas que defendem punições mais rígidas a menores para a solução dos problemas que
envolvem a adolescência na criminalidade 

OU
b) propostas que defendem a execução de projetos sociais e educacionais como forma de afastar os
adolescentes da criminalidade.

O manifesto será publicado em um jornal de grande circulação nacional. Atendendo à alternativa (a)
ou (b),  escreva o manifesto  direcionado à sociedade brasileira,  expondo as razões  do repúdio,
discutindo  as  consequências  negativas  ou  positivas  desencadeadas  pelas  ações  contidas  nas
propostas e as possíveis soluções para o problema da criminalidade no país. Para persuadir  os
leitores a aderirem às ideias do grupo, utilize  estratégias de convencimento que apelem para a
reflexão acerca dos problemas relacionados à adolescência no mundo do crime. 

ATENÇÃO
Você não deve identificar-se.
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