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(Vunesp- 2017) Leia o poema de Manuel Bandeira 
para responder às questões de números 01 e 02. 
 

Poema tirado de uma notícia de jornal 
 

João Gostoso era carregador de feira livre e morava no 
morro da Babilônia num barracão sem número. 

Uma noite ele chegou no bar Vinte de Novembro 

Bebeu 

Cantou 

Dançou 

Depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu 
afogado. 

 



01. A disposição em paralelo dos verbos 
bebeu, cantou, dançou 

(A) descreve um comportamento guiado 
pela lógica e pela razão. 

(B) retrata João Gostoso como alguém 
desequilibrado emocionalmente. 

(C) sugere a passagem do tempo que 
antecede a morte de João Gostoso. 

(D) confirma que João Gostoso sofria de um 
caso clássico de alcoolismo. 

(E) prova que a morte de João Gostoso só 
pode ter sido criminosa. 

 



02. A forma verbal que reúne em uma só 
expressão os significados de se atirou e 
morreu é 

(A) caiu. 

(B) faleceu. 

(C) se contundiu. 

(D) se jogou. 

(E) se suicidou. 

 



(Vunesp-2015) Leia o texto para responder 
às questões de números 03 a 05. 
 

A melhor forma de se evitar a dengue é 
combater os focos de acúmulo de água, 
locais propícios para a criação do mosquito 
transmissor da doença. Para isso, é 
importante não acumular água em latas, 
pneus velhos, vasos de plantas, caixas 
d´água, entre outros. Lembre-se: a 
prevenção é a única arma contra a doença.  

(www.dengue.org.br. Adaptado) 

 



03. Um termo empregado com sentido 
figurado, no texto, é:  

(A) prevenção.  

(B) doença.  

(C) transmissor.  

(D) acúmulo.  

(E) arma. 

 



04. Assinale a alternativa em que o acento 
indicativo de crase está empregado 
corretamente.  

(A) O texto remete à certa urgência em se 
eliminarem os focos de acúmulo de água.  

(B) O texto faz referência à importância da 
eliminação dos focos de acúmulo de água.  

(C) O texto dá destaque à uma necessária 
eliminação dos focos de acúmulo de água.  

(D) O texto conclama seus possíveis 
leitores à eliminar os focos de acúmulo de 
água.  

(E) O texto alerta para à necessidade de se 
eliminarem os focos de acúmulo de água. 

 



05. (Vunesp-2018) Assinale a alternativa correta quanto 
à concordância, de acordo com a norma padrão.  

(A) A cada ano, vende-se mais de 240.000 robôs 
industriais no mundo, e dados mostram que esse número 
têm crescido.  

(B) Computadores e algoritmos, nos próximos dez ou 20 
anos, pode pôr em risco 702 profissões nos Estados 
Unidos.  

(C) Nos últimos anos, a automação de tarefas antes feitas 
por humanos vem se acelerando nas empresas.  

(D) Segundo pesquisadores, está ameaçado pelos 
computadores, nos Estados Unidos, muitos dos 
empregos.  

(E) Embora já hajam algoritmos que fazem a seleção de 
candidatos a vagas de emprego, muito mais estão por vir. 
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06. (Vunesp-2015) Acentuam-se em 
razão da mesma regra as seguintes 
palavras do texto: 

(A) dívidas, crédito, empréstimo. 

(B) carnê, período, salário. 

(C) salário, também, comércio. 

(D) favorável, último, crédito. 

(E) tendência, também, carnê. 
 



(Vunesp-2014)  Leia o texto para responder às questões de números 
07 e 08. 

A indústria tabagista pode ter descoberto um filão publicitário tão 
atraente quanto ilegal: a propaganda em festas universitárias. 
Voltados a jovens de classe média, os eventos atraem milhares de 
potenciais consumidores em uma faixa etária em que essa indústria 
vem perdendo terreno. “Qualquer forma de propaganda de produtos 
do tabaco é irregular”, informa, em nota, a Anvisa (Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária). “Apenas a exposição dos produtos nos 
pontos de venda está permitida. ” No dia 7 de outubro, observou-se a 
presença de cartazes de uma marca de cigarros em todos os 
ambientes de uma festa na zona oeste da cidade de São Paulo, 
embora não houvesse venda no local. Segundo os organizadores do 
evento, que reuniu 2 000 jovens, as empresas pagam até R$ 10 mil 
em patrocínio. A fabricante do cigarro confirma que patrocinou a 
festa, mas diz que “segue rigorosamente a legislação vigente”.  

(Leandro Machado e Angela Boldrini.  
Folha de S.Paulo, 19.10.2010.  Adaptado) 

 
 



07. De acordo com o texto,  

(A) a indústria tabagista pode ter encontrado uma 
maneira de burlar a proibição da publicidade de 
cigarros.  

(B) no dia 7 de outubro, foi flagrada a comercialização 
de cigarros em um evento que reuniu 2 000 jovens.  

(C) a presença de cigarros em festas universitárias é 
proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária.  

(D) a legislação sobre produtos do tabaco permite 
campanhas publicitárias de cigarro em eventos, mas 
proíbe sua venda.  

(E) a exposição de cartazes de marcas de cigarros em 
festas ainda não foi caracterizada como infração pela 
Anvisa. 
 



08. Voltados a jovens de classe média, os 
eventos atraem milhares de potenciais 
consumidores… (1º parágrafo)  

O termo destacado nesse trecho expressa a 
ideia de 

(A) quantidade. 

(B) exatidão. 

(C) possibilidade. 

(D) exclusão. 

(E) destrutividade. 
 



09. (Vunesp -2012) Assinale a alternativa correta 
quanto à concordância das formas verbais em 
destaque. 

(A) Haviam mais de mil pessoas participando do 
evento sobre energia renovável.  

(B) Devem ser duas da tarde e a palestra do 
pesquisador inglês começará em instantes.  

(C) Apareceu muitos convidados ilustres para 
ouvirem o especialista falar.  

(D) Pode existir muitas máquinas capazes de 
substituir os homens em algumas funções. 

(E) Vão fazer anos que a informática deixou de 
ser usada apenas em situações de trabalho. 
 



10. (Vunesp-2011) Considere as frases:  

I. Após tomar uma chuva torrencial, cheguei à 
casa toda molhada, tirei as roupas e pendurei- 
...............  no varal.  

II. Conversei com a terapeuta sobre ................. e 
meu namorado. Ela me disse para ............ 
resolver com cautela a situação.  

Assinale a alternativa que preenche, correta e 
respectivamente, as lacunas.  

(A) as … mim … eu  

(B) elas … eu … mim  

(C) elas … mim … eu  

(D) as … eu … mim  

(E) elas … eu … eu 
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11. (Vunesp-2011) Assinale a alternativa em que a 
expressão ser necessário está empregada seguindo 
as regras de concordância da norma padrão da 
língua.  

(A) é necessário a implantação de políticas públicas 
para combater a desigualdade.  

(B) São necessárias décadas para mudar esses 
valores secularmente enraizados.  

(C) A discriminação e o preconceito não é 
necessário na vida do ser humano. (D) Para a 
sociedade, é necessária medidas eficientes para 
alcançar a igualdade de direitos.  

(E) Muitos debates sobre a exclusão foi necessário 
para trazer à tona um assunto tão delicado. 
 



(Vunesp 2018) Leia o texto para responder à questão 
de número 12: 

Nunca se ______________  tantas vaias em uma 
edição do Festival do Rio como na atual, _________ 
premiação aconteceu ontem _______ noite. Os alvos, 
no entanto, não foram filmes ruins. E ________ muitos 
candidatos para isso.  

(Folha de S.Paulo, 11.10.2013. Adaptado) 

12. De acordo com a norma-padrão da língua 
portuguesa, as lacunas do texto devem ser 
preenchidas, correta e respectivamente, com:  

(A) ouviram … onde a … à … haviam  

(B) ouviu … que a … a … haviam  

(C) ouviram … cuja … à … havia  

(D) ouviu … da qual a … a … havia 
 



13. (Vunesp-2018) Assinale a alternativa correta 
quanto à concordância, de acordo com a norma-
padrão. 

(A) Quando se fala em língua escrita, é preciso lembrar 
que existe duas coisas que a criança tem de aprender. 

(B) É desejável práticas de ensino que se fundamente 
no contexto de letramento, com textos reais. 

(C) A codificação e a decodificação eram práticas 
comuns na alfabetização tradicional, que tinha o código 
como foco. 

(D) Quando se oferece tecnologias para as crianças, é 
preciso entender que elas só fazem sentido para ser 
usada. 

(E) O domínio da língua como instrumento de inserção 
na sociedade são objetivo da alfabetização e do 
letramento.  
 



14. (Vunesp-2015) Assinale a alternativa em que 
há expressão empregada em sentido figurado. 

(A) Necessitamos da colaboração de outros. 

(B) Os alunos e as alunas devem saber o que é 
ajudar os colegas. 

(C) A ajuda pode estar dirigida ao aumento de 
conhecimentos entre estudantes. 

(D) Os alunos precisam estar mergulhados em 
uma cultura de solidariedade. 

(E) Os alunos devem saber pedir ajuda quando 
necessário. 

 



15. (Vunesp-2015)  Assinale a frase que 
apresenta a regência correta, de acordo com a 
norma-padrão, no segmento destacado. 

(A) Ela confessou de que tem trabalhado mais do 
que gostaria. 

(B) Ele tem esperança a que logo terá mais 
tempo para o lazer. 

(C) Ela partiu do pressuposto a que o trabalho 
dignifica o homem. 

(D) Ele está convicto que é possível trabalhar e 
se divertir. 

(E) Ela demonstrou a crença de que o lazer 
dignifica a vida. 
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(Vunesp-2018) Leia a charge para responder às questões de números 16 e 17.  

 

(Malika. Em tempo. http://d.emtempo.com.br/charges. 07.10.2017) 



16. A charge tem como assunto principal  

(A) o uso excessivo de dispositivos 
tecnológicos.  

(B) as limitações da comunicação via 
internet.  

(C) o acesso limitado aos meios de 
comunicação. 

(D) a interação estabelecida nas redes 
sociais. 

(E) a evolução dos aparelhos de 
comunicação. 
 



17. Uma frase escrita em conformidade com a 
norma-padrão da língua portuguesa e com a 
mensagem da charge é: 

(A) O avô ficou ofendido quando o neto apontou-
o a falta de wi-fi. 

(B) Os adultos não entenderam a dúvida do 
menino e censuraram-o. 

(C) O menino dirigiu-se ao avô e perguntou-o se 
ele pegava wi-fi. 

(D) O pai julgou a atitude do garoto inadequada 
e o repreendeu. 

(E) A pergunta que o neto fez ao avô o despertou 
forte indignação. 

 



(Vunesp-2018) Leia o cartaz para responder à questão de número 18. 

 



18. A partir do texto verbal, conclui-se que 

(A) a prevenção de acidentes deve ocorrer 
de forma esporádica. 

(B) os riscos do trabalho devem ser 
compensados pelo patrão. 

(C) desobediência ao empregador pode 
causar acidentes. 

(D) o trabalhador deve se responsabilizar 
por sua imperícia. 

(E) acidentes de trabalho podem e devem 
ser prevenidos 
 



(Vunesp-2018) Leia o texto para responder à questão de número 19.   
 

       A destruição da humanidade por uma guerra nuclear está prestes a 
ser detonada por uma “pirraça impulsiva”, alertou neste domingo 
[10.12.2017] a Campanha Internacional para Abolir Armas Nucleares 
(Ican), vencedora do Nobel da Paz deste ano. 

      “Será o fim das armas nucleares ou será o nosso fim?”, afirmou a líder 
da Ican, Beatrice Fihn, em discurso ao receber o prêmio, em Oslo, na 
Noruega. 

   Também discursou em Oslo Setsuko Thurlow, 85, sobrevivente do 
ataque atômico de Hiroshima, em 1945 no Japão, durante a Segunda 
Guerra Mundial. Hoje ela é ativista da Ican. 

     Ela foi resgatada dos escombros de um prédio a 1,8 km do epicentro 
da bomba. A maioria de seus colegas morreu queimada viva. 

(Mundo. Folha de S.Paulo, 10.12.2017. Adaptado) 

 



19. Em conformidade com a norma-padrão, o primeiro 
parágrafo pode ser finalizado com a frase: 

a) Não foram citado nomes, mas EUA e Coreia do Norte 
têm trocado ameaças devido à testes nucleares do país 
asiático.  

b) Embora não tenham citado-se nomes, é sabido que EUA 
e Coreia do Norte vem trocando ameaças devido os testes 
nucleares do país asiático. 

c) Não foi citado nomes, mas EUA e Coreia do Norte vem 
trocado ameaças devido os testes nucleares do país 
asiático. 

d) Embora não tenham-se citados nomes, sabe-se que EUA 
e Coreia do Norte tem trocado ameaças devido a testes 
nucleares do país asiático. 

e) Não foram citados nomes, mas EUA e Coreia do Norte 
vêm trocando ameaças devido aos testes nucleares do país 
asiático. 
 



20. (Vunesp-2018) Assinale a alternativa em que a 
expressão entre colchetes substitui o trecho destacado 
obedecendo à norma-padrão de emprego e colocação 
do pronome. 

a)  Essa lógica constitui as mulheres como objetos ... 
[constitui elas] 

b) .. Simone de Beauvoir escreveu que não definiria as 
mulheres em termos de felicidade ... [definiria-as] 

c)  ... seria mais confortável suportar uma escravidão 
cega do que trabalhar ... [suportar-lhe] 

d)  ... muitas mulheres brasileiras fortalecem a lógica 
da dominação masculina. [fortalecem -a]  

e)  ... muitas mulheres preferem a prisão à sua possível 
libertação. [preferem-na] 
 



GABARITO: 

1. C 

2. E 

3. E  

4. B 

5. C 

6. A  

7. A 

8. C 

9. B 

10.A 

 

 

11.B 

12.C 

13.C 

14.D 

15.E 

16.E 

17.D 

18.E 

19.E 

20.E 
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