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AULA 08 
 

Leia o texto abaixo. 
 
Texto I 
 

Câncer 21/06 a 21/07 
 

O eclipse em seu signo vai desencadear mudanças na 
sua autoestima e no seu modo de agir. O corpo indicará 
onde você falha – se anda engolindo sapos, a área 
gástrica se ressentirá. O que ficou guardado virá à tona 
para ser transformado, pois este novo ciclo exige uma 
“desintoxicação”. Seja comedida em suas ações, já que 
precisará de energia para se recompor. Há preocupação 
com a família, e a comunicação entre os irmãos trava. 
Lembre-se: palavra preciosa é palavra dita na hora 
certa. Isso ajuda também na vida amorosa, que será 
testada. Melhor conter as expectativas e ter calma, 
avaliando as próprias carências de modo maduro. 
Sentirá vontade de olhar além das questões materiais – 
sua confiança virá da intimidade com os assuntos da 
alma. 
Revista Cláudia. Nº 07, ano 48, jul. 2009. 
 
1. O reconhecimento dos diferentes gêneros textuais, 

seu contexto de uso, sua função social específica, 
seu objetivo comunicativo e seu formato mais 
comum relacionam-se aos conhecimentos 
construídos socioculturalmente. A análise dos 
elementos constitutivos desse texto demonstra 
que sua função é 

 
A. vender um produto anunciado. 
B. informar sobre astronomia. 
C. ensinar os cuidados com a saúde. 
D. expor a opinião de leitores em um jornal. 
E. aconselhar sobre amor, família, saúde, trabalho. 
 
Leia o texto abaixo. 
 
Texto II 
 

S.O.S Português 
 
Por que pronunciamos muitas palavras de um jeito 
diferente da escrita? Pode-se refletir sobre esse aspecto 
da língua com base em duas perspectivas. Na primeira 
delas, fala e escrita são dicotômicas, o que restringe o 
ensino da língua ao código. Daí vem o entendimento de 

que a escrita é mais complexa que a fala, e seu ensino 
restringe-se ao conhecimento das regras gramaticais, 
sem a preocupação com situações de uso. Outra 
abordagem permite encarar as diferenças como um 
produto distinto de duas modalidades da língua: a oral 
e a escrita. A questão é que nem sempre nos damos 
conta disso. 
S.O.S Português. Nova Escola. São Paulo: Abril, ano XXV, nº 231, abr. 
2010 (fragmento adaptado). 
 
 
2. O assunto tratado no fragmento é relativo à língua 

portuguesa e foi publicado em uma revista 
destinada a professores. Entre as características 
próprias desse tipo de texto, identificam-se as 
marcas linguísticas próprias do uso 

 
A. regional, pela presença de léxico de determinada 

região do Brasil. 
B. literário, pela conformidade com as normas da 

gramática. 
C. técnico, por meio de expressões próprias de textos 

científicos. 
D. coloquial, por meio do registro de informalidade. 
E. oral, por meio do uso de expressões típicas da 

oralidade. 
 
Leia o texto abaixo. 
 
Texto III 
 
MOSTRE QUE SUA MEMÓRIA É MELHOR DO QUE A DE 
COMPUTADOR E GUARDE ESTA CONDIÇÃO: 12X SEM 
JUROS. 
Campanha publicitária de loja de eletroeletrônicos. Revista Época. 
Nº 424, 03 jul. 2006. 
 
 
3. Ao circularem socialmente, os textos realizam-se 

como práticas de linguagem, assumindo 
configurações específicas, formais e de conteúdo. 
Considerando o contexto em que circula o texto 
publicitário, seu objetivo básico é 

 
A. influenciar o comportamento do leitor, por meio 

de apelos que visam à adesão ao consumo. 
B. definir regras de comportamento social pautadas 

no combate ao consumismo exagerado. 
C. defender a importância do conhecimento de 

informática pela população de baixo poder 
aquisitivo. 
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D. facilitar o uso de equipamentos de informática 
pelas classes sociais economicamente 
desfavorecidas. 

E. questionar o fato de o homem ser mais inteligente 
que a máquina, mesmo a mais moderna. 

 
Leia o fragmento abaixo e a seguir responda ao que se 
pede. 
 
Texto IV 
 

– Toda hora tá assucedendo milagre por aí. O 
negócio é que a gente não sabe – afirmou o coronel 
Quincas Batista naquele seu modo pausado e 
peremptório de conversar. 
ÉLIS, Bernardo. O caso inexplicável da orelha de Lolô. In: Melhores 
contos de Bernardo Élis. 3. ed. São Paulo: Global, 2003. p. 47-55. 
 
4. Reescreva o trecho sublinhado, colocando-o na 

linguagem formal.  
 
Leia o texto abaixo e responda ao que se pede. 
 
Texto V 
 

Descobertas marcianas 
Gelo, neve e neblina são observados no planeta 
vermelho 
 

Neve, neblina, geada... Parece previsão do tempo? 
Pois saiba que tudo isso a sonda Phoenix encontrou no 
planeta Marte. Entre maio e outubro de 2008, a missão 
investigou o polo norte do planeta e seus achados 
sugerem que já houve água líquida no território 
marciano, algo fundamental para que tenha havido vida 
por lá no passado. 

A Phoenix foi enviada pela Nasa, a agência espacial 
norte-americana, para comprovar a presença de gelo 
em Marte. Com um braço robótico, ela cavou o solo 
marciano e achou uma camada de gelo em uma 
profundidade de 5 a 18 centímetros, mandando 
imagens para a Terra. “A formação de gelo na parte 
subterrânea aconteceu devido ao vapor de água da 
atmosfera que penetrou pelos poros do solo e congelou 
com as baixas temperaturas do planeta vermelho”, 
contou o físico Peter Smith, pesquisador chefe da 
missão Phoenix. 

Por meio de imagens enviadas pela sonda, os 
cientistas também observaram cristais de gelo caindo 
de nuvens sobre o solo de Marte. As nuvens marcianas, 
aliás, são semelhantes às nuvens cirros que existem 

aqui na Terra e que parecem uma faixa branca no céu. 
“Já próximo ao fim da missão, vimos ainda neve e 
neblina em condições bem parecidas com as da Terra”, 
diz Peter Smith. 
FARIA, Julia. Ciência Hoje das Crianças, 03 jul. 2009. 
 
5. O argumento que sustenta a tese de que pode ter 

havido vida em Marte é 
 
A. a ocorrência de neve, neblina e geada. 
B. a existência de água líquida no planeta. 
C. a formação de gelo devido ao vapor d’água. 
D. a formação de cristais de gelo caindo das nuvens. 
 
Leia o texto abaixo. 
 
Texto VI 
 
A Moreninha 
 

Depois de respirar um momento, as meninas, 
julgando-se sós, começaram a conversar livremente, 
enquanto Augusto, com sua roupa embaixo do braço, 
coberto de teias de aranha e suores frios, comprimia a 
respiração e conservava-se mudo e quedo, medroso de 
que o mais pequeno ruído o pudesse descobrir; para 
seu mor infortúnio, a barra da cama era incompleta e 
havia seguramente dois palmos e meio de altura 
descobertos, por onde, se alguma moça olhasse, seria 
ele impreterivelmente visto. A posição do estudante era 
penosa, certamente; por último, saltou-lhe uma pulga à 
ponta do nariz e, por mais que o infeliz a soprasse, a 
teimosa continuou a chuchá-lo com a mais descarada 
impunidade. 

– Antes mil vezes cinco sabatinas seguidas, em 
tempo de barracas no Campo!... dizia ele consigo. 

Mas as moças falam já há cinco minutos; façamos 
por colher algumas belezas, o que é, na verdade, um 
pouco difícil, pois, segundo o antigo costume, falam 
todas quatro ao mesmo tempo. Todavia, alguma coisa 
se aproveitará. 
MACEDO, Joaquim Manuel de. A Moreninha. Rio de Janeiro: Record, 
2000. p. 113. 
 
6. A leitura desse texto permite inferir que a chegada 

das moças fez Augusto sentir-se 
 

A. desanimado. 
B. desatento. 
C. descuidado. 
D. desconfortável.  



 
 

 
Leia o texto abaixo. 
 
Texto VII 
 

Verão? 
Está dentro de nós o ano todo (ao meio-dia em ponto) 
 

Dormimos pouco, temos menos apetite. Em 
compensação, o bom humor está impregnado em nossa 
pele (tanto que ficamos mais dispostos a nos socializar) 
e nos sentimos plenos de energia. Assim nos sentimos 
nos meses do verão. Mas toda essa disposição é mérito 
da luz, que é intensa e prolongada. 

Mas também acontece o reverso da medalha. 
Quando o Sol se encobre (tanto no verão quanto no 
inverno), nossa atenção é reduzida ao mínimo. Acender 
as lâmpadas da casa, criando uma iluminação artificial, 
não produz o mesmo efeito proporcionado pelo astro 
rei. Até porque o nosso organismo vive ao ritmo de um 
relógio biológico interno, antiquíssimo, que é 
precisamente sincronizado pela alternância de luzes e 
escuridão. É ele quem pontua nossas mudanças diárias 
e também as sazonais. [...] 

Nos seus 13 capítulos, o livro, O ritmo da vida, 
apresenta recentes pesquisas sobre a cronobiologia e 
conclui que respeitar o ritmo não é apenas seguir um 
monte de regras inúteis, mas um verdadeiro elixir para 
uma longa vida. Sabe-se, por exemplo, que ao meio-dia, 
quando ocorre o nosso “verão” cotidiano, nossa 
capacidade de decidir, nossa memória de curto prazo 
e nossa atenção são altas (por isso, ficamos mais vivos e 
despertos), o que nos ajuda a ter um melhor empenho 
nos compromissos assumidos nestas horas. 

Também é inútil levantar mais cedo para estudar: 
entre as 6 horas e as 8 horas, a sonolência está oculta, 
independentemente de como a noite transcorreu. 
Planeta, nov. 2009. Fragmento. 
 
7. A informação principal desse texto é que 
 
A. a capacidade humana para estudo é reduzida entre 

6h e 8h. 
B. a disposição do ser humano aumenta no verão 

com a luz solar. 
C. a luz solar produz o mesmo efeito no organismo 

das luzes artificiais. 
D. o ciclo biológico do ser humano assemelha-se ao 

ciclo solar. 
E. o ser humano é mais capaz de tomar decisões à 

tarde. 

 
Leia o texto abaixo. 
 
Texto VIII 
 

 
http://pattindica.files.wordpress.com/2009/06/bessinha458904-jpg-
image_1245119001858.jpeg 
 
 
8. As diferentes esferas sociais de uso da língua 

obrigam o falante a adaptá-la às variadas situações 
de comunicação. Uma das marcas linguísticas que 
configuram a linguagem oral informal usada entre 
avô e neto neste texto é 

 
A. a opção pelo emprego da forma verbal “era” em 

lugar de “foi”. 
B. a ausência de artigo antes da palavra “árvore”. 
C. o emprego da redução “tá” em lugar da forma 

verbal “está”. 
D. o uso da contração “desse” em lugar da expressão 

“de esse”. 
E. a utilização do pronome “que” em início de frase 

exclamativa. 
 
 
A biosfera, que reúne todos os ambientes onde se 
desenvolvem os seres vivos, se divide em unidades 
menores chamadas ecossistemas, que podem ser uma 
floresta, um deserto e até um lago. Um ecossistema 
tem múltiplos mecanismos que regulam o número de 
organismos dentro dele, controlando sua reprodução, 
crescimento e migrações. 
DUARTE, M. O guia dos curiosos. São Paulo: Companhia das Letras, 
1995. 
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9. Predomina no texto a função da linguagem 

 
A. emotiva, porque o autor expressa seu sentimento 

em relação à ecologia. 
B. fática, porque o texto testa o funcionamento do 

canal de comunicação. 
C. poética, porque o texto chama a atenção para os 

recursos de linguagem. 
D. conativa, porque o texto procura orientar 

comportamentos do leitor. 
E. referencial, porque o texto trata de noções e 

informações conceituais. 
 
10. Leia o texto abaixo e, a seguir, responda ao que se 

pede. 
 

Mandaram ler este livro... 
Se o tal do livro for fraquinho, o desprazer pode 

significar um precipitado mas decisivo adeus à 
literatura; se for estimulante, outros virão sem o peso 
da obrigação.  

As experiências com que o leitor se identifica não 
são necessariamente as mais familiares, mas as que 
mostram o quanto é vivo um repertório de novas 
questões. Uma leitura proveitosa leva à convicção de 
que as palavras podem constituir um movimento 
profundamente revelador do próximo, do mundo, de 
nós mesmos. Tal convicção faz caminhar para uma 
outra, mais ampla, que um antigo pensador romano 
assim formulou: Nada do que é humano me é alheio. 
(Cláudio Ferraretti, inédito) 
 
O sentido da frase Nada do que é humano me é alheio é 
equivalente ao desta outra construção: 
 
A. O que não diz respeito ao Homem não deixa de me 

interessar. 
B. Tudo o que se refere ao Homem diz respeito a 

mim. 
C. Como sou humano, não me alheio a nada. 
D. Para ser humano, mantenho interesse por tudo. 
E. A nada me sinto alheio que não seja humano. 

 
Gabarito 
 
1. E 
2. C 
3. A 
4. “A toda hora está sucedendo / acontecendo / 

ocorrendo milagre por aí”.  
5. B 
6. D 
7. B 
8. C 
9. E 
10. B 
 


