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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO. 

 

- Ao receber a ordem do Fiscal da sala, confira este CADERNO com muita atenção, pois nenhuma reclamação  

sobre o total de questões e/ou falhas na  impressão será  aceita depois de iniciada a prova.  Caso  haja  algum  

problema,  solicite a substituição deste caderno. 

 

- Este caderno de prova objetiva contém 20 (VINTE) questões de Língua Portuguesa,  cada  uma  constituída  

de  4  (QUATRO)  alternativas  de  respostas  para  cada  questão,  sendo   apenas  uma  alternativa correta.  

- Use como rascunho a Folha de Respostas reproduzida no final deste caderno.  

- Confira se sua prova corresponde ao cargo pelo qual você optou quando realizou a inscrição. 

- Durante  a prova,  não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre candidatos,  tampouco 

será permitido o uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico (calculadora, telefone celular, beep, pagers, entre 

outros). 

- Ao finalizar a prova, transfira as respostas para a Folha de Respostas, observando o seguinte exemplo: 

Questão 1 – letra C 

Questão 2 – letra B 

1) A) B) C) D)  

2) A)         B)   C) D)  

 

- Use apenas caneta (tinta preta ou  azul)  para preencher os  quadrinhos da  Folha de Respostas. Não  utilize 

corretivo. NÃO SERÃO ACEITAS RASURAS. 

- Sua resposta não será computada se houver marcação de duas ou  mais  alternativas, MESMO  QUE  UMA  

DELAS ESTEJA CORRETA. 

- Não deixe nenhuma questão sem resposta. 

- Não dobre, amasse ou rasure a  Folha de Respostas. ELA É A SUA PROVA. 

- O candidato deverá entregar somente a FOLHA DE RESPOSTAS, devidamente preenchida e  assinada. 

- O tempo de duração da prova é de 2h (DUAS HORAS)  já  incluído  o  tempo  destinado  à  transcrição  das  

 respostas do Caderno de Questões da Prova Objetiva para a Folha de Respostas e à assinatura da mesma. 

 

ABRA ESTE CADERNO SOMENTE QUANDO AUTORIZADO 

    

    



   

    

 
 
 

              FUNEC – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PRONATEC – EDITAL nº 01/2014 
 

NÍVEL SUPERIOR INCOMPLETO OU COMPLETO - FUNÇÕES 314 e 315 NÍVEL SUPERIOR - FUNÇÕES 301 a 313 e 316 

 

17 
ORGANIZAÇÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM- FUNEC 

 

FOLHA DE RASCUNHO DE GABARITO 
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Contagem, 14 de setembro de 2014. 
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PORTUGUÊS 

Leia o texto a seguir para responder às questões de 1 a 5. 

Ator que interpretou João Grilo escreve carta para Ariano Suassuna 

 O ator Matheus Nachtergaele escreveu uma carta para Ariano Suassuna, momentos 

antes da morte do autor do Auto da compadecida, que faleceu aos 87 anos no fim da tarde 

desta quarta-feira, 23, no Recife. O ator, que interpretou o personagem João Grilo, da 

adaptação para a TV e cinema da obra, escreveu sobre a importância desse trabalho em 

sua vida. Leia abaixo: 

 "Carta para Ariano, 

 Quem te escreve agora é o Cavalo do teu Grilo. Um dos cavalos do teu Grilo. 

Aquele que te sente todos os dias, nas ruas, nos bares, nas casas. Toda vez que alguém, 

homem, mulher, criança ou velho, me acena sorrindo e nos olhos contentes me salva da 

morte ao me ver Grilo. 

 Esse que te escreve já foi cavalgado por loucos caubóis: por Jó, cavaleiro sábio que 

insistia na pergunta primordial. Por Trepliev, infantil édipo de talento transbordante e 

melancólicas desculpas. Fui domado por cavaleiros de Sheakespeare, de Nelson, de 

Tchekov. Fui duas vezes cavalgado por Dias Gomes. Adentrei perigosas veredas guiado 

por Carrière, por Büchner e Yeats. Mas de todos eles, meu favorito foi teu Grilo. 

 O Grilo colocou em mim rédeas de sisal, sem forçar com ferros minha boca 

cansada. Sentou-se sem cela e estribo, a pelo e sem chicote, no lombo dolorido de mim e 

nele descansou. Não corria em cavalgada. Buscava sem fim uma paragem de bom pasto, 

uma várzea verde entre a secura dos nossos caminhos. Me fazia sorrir tanto que eu, 

cavalo, não notava a aridez da caminhada. Eu era feliz e magro e desdentado e inteligente. 

Eu deixava o cavaleiro guiar a marcha e mal percebia a beleza da dor dele. O tamanho da 

dor dele. O amor que já sentia por ele, e por você, Ariano. 

 Depois do Grilo de você, e que é você, virei cavalo mimado, que não aceita ser 

domado, que encontra saídas pelas cercas de arame farpado, e encontra sempre uma 

sombra, um  riachinho,  um capim  bom.  Você  Ariano, e teu  João  Grilo, me levaram para 
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onde há verde gramagem eterna. Fui com vocês para a morada dos corações de toda 

gente daqui desse país bonito e duro. 

Depois do Grilo de você, que é você também, que sou eu, fui morar lá no rancho 

dos arquétipos, onde tem néctar de mel, água fresca e uma sombra brasileira, com rede de 

chita e tudo. De lá, vê-se a pedra do reino, uns cariris secos e coloridos, uns reis e uns 

santos. De lá, vejo você na cadeira de balanço de palhinha, contando, todo elegante, uma 

mesma linda estória pra nós. Um beijo, meu melhor cavaleiro. 

 Teu, 

 Matheus Nachtergaele" 

(O Povo Online. Disponível em: http://www.opovo.com.br/app/maisnoticias/brasil/2014/07/23/noticiasbrasil,3286705/ator-

que-interpretou-joao-grilo-escreve-carta-para-ariano-suassuna.shtml.> Acesso em: 4 ago. 2014.) 

1) O primeiro parágrafo do texto corresponde: 

 

A) À introdução da carta do ator, dirigida a Ariano Suassuna; 

B) À notícia da morte do escritor Ariano Suassuna; 

C) À notícia da escrita da carta de Matheus Nachtergaele a Suassuna, na qual se 

insere integralmente o texto epistolar; 

D) A esclarecimentos para o leitor sobre o emissor e o destinatário da carta que será 

lida. 

 

2) Na carta do ator há o uso de linguagem coloquial. Só NÃO há exemplo dessa linguagem 

em: 

A) “De lá, vejo você na cadeira de balanço de palhinha, contando, todo elegante, uma 

mesma linda estória pra nós.”; 

B) “Aquele que te sente todos os dias, nas ruas, nos bares, nas casas.”; 

C) “Buscava sem fim uma paragem de bom pasto, uma várzea verde entre a secura 

dos nossos caminhos.”; 

D) “... fui morar lá no rancho dos arquétipos, onde tem néctar de mel, água fresca e 

uma sombra brasileira, com rede de chita e tudo.”. 
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20) O excerto em que há aparente contradição entre as informações apresentadas é: 

 

A) Por aqui, 75% dos respondentes declararam que se comunicar bem é 

extremamente importante para uma boa liderança, mas só 41% deles dizem que 

seus líderes têm essa capacidade; 

 

B) Nesse cenário pessimista, aqueles que estão à frente de empresas são os mais 

admirados. Porém, somente 29% dos respondentes acreditam que eles lideram 

bem, contra 34% que tinham a mesma opinião dois anos atrás; 

 
 

C) Sessenta e dois por cento disseram que elas se comunicam de forma aberta e 

transparente, enquanto 38% deram o crédito para eles; 

 

D) Considerando-se apenas os líderes empresariais, 39% dos brasileiros dizem que 

eles são bons comunicadores, uma queda de 10% em relação ao ano passado. 
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19)  A alternativa em que a reescrita do fragmento apresenta ERRO de pontuação é: 

 

A) Por aqui, 75% dos respondentes declararam que se comunicar bem é 

extremamente importante para uma boa liderança, mas só 41% deles dizem que 

seus líderes têm essa capacidade. 

Por aqui, 75% dos respondentes declararam que, se comunicar bem é 

extremamente importante para uma boa liderança. Mas só 41% deles dizem que 

seus líderes têm essa capacidade; 

 

B) No quesito liderança pelo exemplo, 57% apontaram que as líderes do sexo 

feminino têm um melhor desempenho, enquanto 43% citaram os homens. 

Cinquenta e sete por cento apontaram que as líderes do sexo feminino têm um 

melhor desempenho no quesito liderança pelo exemplo; enquanto 43% citaram os 

homens; 

 

C) No mundo todo, as pessoas preferem ser comandadas por mulheres. É o que 

aponta uma pesquisa da Ketchum divulgada nesta terça-feira. 

No mundo todo, as pessoas preferem ser comandadas por mulheres. É o que 

aponta uma pesquisa da Ketchum, divulgada nesta terça-feira; 

 

D) Os homens se deram melhor em duas características: a capacidade de tomar 

decisões difíceis (63%, contra 37%) e o desempenho como guia para os desafios 

dos próximos cinco anos (54% ante 46%). 

Os homens se deram melhor em duas características: a capacidade de tomar 

decisões difíceis, 63%, contra 37%, e o desempenho como guia para os desafios 

dos próximos cinco anos, 54% ante 46%. 
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3) Nachtergaele utiliza o termo “cavalo” para “ator” e “cavaleiro” para “escritor”. Entretanto 

essa correspondência não permanece dessa forma em todo o texto. O trecho que é um 

exemplo dessa variação é: 

 

A) “Depois do Grilo de você, e que é você, virei cavalo mimado...”; 

B) “O Grilo colocou em mim rédeas de sisal, sem forçar com ferros minha boca 

cansada.”; 

C) “Um beijo, meu melhor cavaleiro.”; 

D) “Fui duas vezes cavalgado por Dias Gomes.”. 

 

 

4) NÃO se confirma, pela leitura da carta, o que se afirma em: 

 

A) O personagem João Grilo foi o único papel importante na carreira do ator; 

B) Obra e autor se confundem, pois, no personagem, o autor revela-se a si mesmo; 

C) A interpretação do personagem João Grilo alterou não apenas a trajetória do ator, 

mas também a forma como passou a viver e a interpretar; 

D) O reconhecimento do trabalho do ator por meio do personagem significa para ele a 

imortalidade. 

 

5) Em todas as alternativas foram destacados termos e apresentada, entre parênteses, a 

sua função sintática. NÃO há uma correspondência em: 

  

A) “Teu, Matheus Nachtergaele." (vocativo); 

B) “Eu deixava o cavaleiro guiar a marcha e mal percebia a beleza da dor dele.” 

(complemento verbal); 

C) “Um beijo, meu melhor cavaleiro.” (vocativo); 

D) “Esse que te escreve já foi cavalgado por loucos caubóis...” (adjunto adnominal) 
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Observe a seguinte imagem. As questões 6 e 7 referem-se ao slogan nela reproduzido. 

  

6) No slogan “A cada 1 minuto, 4 coisas vendem!”,  é estabelecida uma relação de:  

A) Temporalidade; 

B) Proporcionalidade;  

C) Comparação; 

D) Finalidade.  

 

7) Analisando-se sintaticamente essa frase, tem-se uma incoerência, pois o sujeito da 

forma  verbal  “vender” é “4 coisas”. A alternativa que NÃO apresenta uma possibilidade de 

explicação adequada para essa ocorrência é:  

A) A elipse do sujeito (pronome eles ou as pessoas) do verbo “vender”: “A cada 1 

minuto, 4 coisas (eles) vendem; 

B) A omissão da partícula apassivadora “se”, por eufonia; 

C) O desconhecimento da semântica da língua portuguesa aliado a um descaso das 

regras gramaticais; 

D) A equivalência entre “vendem-se 4 coisas”, forma aceita pela gramática, e “4 

coisas vendem”, forma não aceita, uma vez que em ambas o sujeito não poderia 

ser agente da ação.  

Disponível em:<http://www.bomnegocio.com>. Acesso em: 5 ago.2014. 
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18) O dicionário Caldas Aulete assim define o verbete “inclusive”: 

 

Inclusive  

(in-clu-si-ve)  

Adv. 

1- Com inclusão de, de forma inclusiva: Preencha os seus dados, inclusive telefone. 

2- Também: A revista tem inclusive artigo sobre saúde. 

3- Até; até mesmo: Ele pode inclusive se desculpar, mas não muda nada.  

 

[F : Do lat.ecles. inclusive. Ant: exclusive, exclusivamente : Ideia de -clu-.] 

(Disponível em: <http://:www.aulete.com.br/inclusive>. Acesso em: 04 ago.2014). 

 

A alternativa em que a palavra “inclusive” NÃO foi empregada com o mesmo sentido em 

que foi usada em “O estudo está na sua terceira edição e contou com 6.509 respondentes 

de 13 países, inclusive o Brasil.” é: 

 

A) “No caso de Belo Horizonte, sugerimos redução de ISSQN para 2%, inclusive 

sobre os serviços de construção no parque.” (Diário do Legislativo, 18/8/2014); 

B) “Antigamente, as incubadoras eram fundamentais, inclusive, pelos espaços físicos 

que apresentavam aos seus empreendimentos.” (Diário do Legislativo, 18/8/2014); 

C) “E uma outra novidade, nesse edital de parques, foi a criação de um fundo 

nacional de capital de risco, sendo que a Finep escolheu um gestor que aplicará 

em parques tecnológicos, inclusive aqui no BH-TEC.”(Diário do Legislativo, 

18/8/2014); 

D) “Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 873/2011, do deputado..., que dispõe 

sobre a integração de considerações ambientais nas licitações e nos contratos 

públicos do Estado de Minas Gerais, a serem observadas pelos órgãos da 

administração direta, autarquias, inclusive as de regime especial, fundações 

públicas...” (Diário do legislativo, 17/7/2014). 
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16)  É CORRETO afirmar que esse texto é: 

A)  Um texto do gênero divulgação científica; 

B)  Uma reportagem; 

C)  Uma notícia; 

D)  Uma matéria retirada de site da internet. 

 

 

17) Analise as proposições. 

 

I.    A pesquisa realizada teve como foco a relação gênero e liderança. 

II. No Brasil, é superior o impacto da atuação dos líderes empresariais sobre a 

comercialização de seus produtos. 

III. O levantamento revelou que as mulheres também são melhores que os homens em 

situações que requerem objetividade. 

 

Está(ão) CORRETA(S):  

 

A)  I; 

B)  II; 

C)  I e II; 

D)  II e III. 
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8) A alternativa em que a relação entre os modos e tempos verbais foi estabelecida de 

acordo com a norma culta da língua escrita foi: 

A) Se eu fosse você, parava de fazer isso; 

B) Quando estiver pronto o trabalho, entrego para você; 

C) Tão logo tinha terminado de falar, a chuva caiu; 

D) Para se certificar de que o dilúvio acabara, Noé solta uma pomba. 

 

Leia o texto a seguir para responder às questões de 9 a 13. 

 

Hipercorreção 

 

Começo com duas passagens de uma coluna de Maierovitch publicada no 

Terramagazine (aqui ao lado, no dia 30/05), comentando o episódio Lula – Gilmar Mendes 

– Jobim. Não vou discutir o affaire, embora tenha opinião sobre ele (uma parte dela é que 

posso acreditar ou não em Lula e Jobim, conforme o caso. Em Gilmar Mendes, nunca). 

Entre outras coisas, Maierovich, que é um senhor culto (mas também vítima de certa 

mentalidade em relação à língua, como espero mostrar), escreveu:   

“Segundo Mendes declarou à revista Veja e confirmou em entrevistas, Lula teria 

ofertado-lhe “blindagem” na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que apura o 

escândalo Cachoeira-Demóstenes-Delta”.   

“… “Mensalão”, que Mendes sustenta haver Lula pedido-lhe para adiar, já foi objeto 

de sessões administrativas (com participação de Mendes) quando se acertou até o tempo 

para manifestação das partes (Maierovitch, Terra, 19/05/2012).   

Chamaram minha atenção as duas ocorrências de ênclise, completamente fora do 

padrão: ofertado-lhe e pedido-lhe. São exemplos quase extremos de hipercorreção. 

Explico.   

Hipercorreção é um fenômeno que se caracteriza pela correção excessiva, ou 

melhor, aplicada a contextos em que não cabe. As razões para corrigir algo podem ser 

diversas. Em geral, têm a ver com optar por uma forma socialmente valorizada. (...) 
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É um efeito da hipercorreção, um dos poucos fenômenos que podem ser 

qualificados tecnicamente de erros. São generalizações em desacordo com a gramática 

internalizada da língua, aquela que todos sabemos. 

É pela mesma razão que se flexionam os verbos “haver” e “fazer” em casos como 

“HAVIAM muitas pessoas” e “FAZEM dez anos”. A escola insiste em dizer que estes 

verbos são impessoais, repete a lição todos os anos, cobra em quase todas as provas, 

mas não adianta. Por quê? Porque a  escola  se dedica  muito  mais a mostrar que se deve  

flexionar, a concordar. É o que fica. Daí o exagero. A pseudorregra que acaba aprendida  é 

“flexione”! Se houver um plural por perto, o verbo o acompanha. Ora, nem sempre é o 

caso! 

O tiro sai pela culatra. Se a escola (a sociedade, na verdade) lidasse naturalmente 

com a variação linguística, como o faz mais ou menos bem com a diversidade da roupa, da 

comida, da música, do casamento etc., a questão seria menos dramática. Mas isso já é 

sonhar com outro tipo de sociedade. Ou, pelo menos, de escola. Pelo menos com aulas de 

aulas de português diferentes.  

Há outros tipos de correção, fora do domínio da língua. Cortar fatias de pão com 

faca como se fossem bifes é um exemplo. As chamadas “peruas” exemplificam os 

exageros na roupa e na maquiagem, frequentemente de cafonice ímpar. Cordões de ouro 

no pescoço de emergentes (jogadores, cantores) são outro caso. 

“As palavras ditas não podem ser recolhidas jamais, tornam-se propriedade de 

quem as ouve e nada do que você disser, nem mesmo o mais compungido pedido de 

perdão, poderia fazer algo para apagar o que foi dito”. (Quiroga, Astral, Estadão 

02/06/2012) 

Alguém explica por que esta simplificação de uma tese banal sobre linguagem, que 

vale desde sempre e para todos, foi o “destino” dos leoninos, condicionado pelos astros, no 

dia 02 deste mês? 

(POSSENTI, Sírio. Hipercorreção. Disponível em:  

<http://terramagazine.terra.com.br/blogdosirio/blog/2012/06/07/hipercorrecao/ Acesso em: 17 ago.2014. Fragmento 

adaptado) 
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admirados. Porém, somente 29% dos respondentes acreditam que eles lideram bem, 

contra 34% que tinham a mesma opinião dois anos atrás. 

 Além disso, apenas 42% dizem que os líderes empresariais atuam dentro das 

expectativas, 35% os consideram comunicadores eficazes e só um terço (33%) afirma que 

eles têm valores claros. 

No Brasil 

 Por aqui, 75% dos respondentes declararam que se comunicar bem é 

extremamente importante para uma boa liderança, mas só 41% deles dizem que seus 

líderes têm essa capacidade. Isso representa uma lacuna de 34% entre expectativa e 

realidade. 

 Considerando-se apenas os líderes empresariais, 39% dos brasileiros dizem que 

eles são bons comunicadores, uma queda de 10% em relação ao ano passado. 

 O levantamento também descobriu que a percepção das pessoas sobre os 

comandantes de empresas influencia na decisão de compra, no Brasil. Entre os ouvidos, 

63% disseram que adquiriram menos produtos e serviços de uma marca por considerarem 

negativa a atuação dos líderes da companhia (ante 50% globalmente) e 68% (contra 45% 

no mundo todo) pararam de comprar pelo mesmo motivo. 

(MELO, Luísa de.Mulheres são as preferidas para comandar, diz estudo. Exame.com. Disponível em: 

<http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/mulheres-sao-as-preferidas-para-comandar-diz-estudo>. Acesso em: 4 ago.2014). 

 

 

 

 

 

 

15)  É CORRETO afirmar que esse texto apresenta: 

 

A) Uma síntese do resultado de uma pesquisa anual sobre liderança; 

B) Um relatório de pesquisa realizada sobre a percepção das pessoas relativamente 

aos líderes; 

C) Uma pesquisa mundial, inédita, envolvendo liderança entre outros; 

D) Um resumo com análise de alguns dados do resultado de pesquisa anual sobre 

liderança. 

  



 
 
 

              FUNEC – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PRONATEC – EDITAL nº 01/2014 
 

NÍVEL SUPERIOR INCOMPLETO OU COMPLETO - FUNÇÕES 314 e 315 NÍVEL SUPERIOR - FUNÇÕES 301 a 313 e 316 

 

11 
ORGANIZAÇÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM- FUNEC 

 

 

Leia o texto a seguir para responder às questões 15 a 20. 

 

MULHERES SÃO AS PREFERIDAS PARA COMANDAR, DIZ ESTUDO 

Pesquisa mostra que as líderes do sexo feminino saem na frente quando o assunto é dar 

exemplo, apresentar resultados, reconhecer os erros e se comunicar 

 

  No mundo todo, as pessoas preferem ser comandadas por mulheres. É o que 

aponta uma pesquisa da Ketchum divulgada nesta terça-feira. 

 O estudo está na sua terceira edição e contou com 6.509 respondentes de 13 

países, inclusive o Brasil. Eles tiveram que indicar quem eles acreditam se sair melhor em 

uma série de atributos na hora de chefiar e as mulheres saíram na frente em cinco dos seis 

pontos. 

 No quesito liderança pelo exemplo, 57% apontaram que as líderes do sexo feminino 

têm um melhor desempenho, enquanto 43% citaram os homens. Sessenta e dois por cento 

disseram que elas se comunicam de forma aberta e transparente, enquanto 38% deram o 

crédito para eles. 

 Já em relação a reconhecer os erros, as mulheres foram lembradas por 66% e os 

homens por 34% dos pesquisados. Trazer à tona o que os outros têm de melhor também 

foi considerada uma característica feminina por 61% dos ouvidos, contra 39% que a 

atribuíram ao sexo masculino. 

 Os homens se deram melhor em duas características: a capacidade de tomar 

decisões difíceis (63%, contra 37%) e o desempenho como guia para os desafios dos 

próximos cinco anos (54% ante 46%). 

“Crise” de liderança 

 De um modo geral, as pessoas andam decepcionadas com seus líderes, segundo a 

pesquisa. Nesse cenário pessimista, aqueles que estão à frente de empresas são  os  mais  
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9) O texto transcrito é um artigo publicado em um blog sobre linguística. Nele, o objetivo do 

autor é: 

 

A) Posicionar-se politicamente em relação a discussões que envolviam, à época, 

Gilmar Mendes, Lula e o ministro Jobim; 

B) Criticar o erro linguístico cometido por Maierovitch em portal da internet; 

C) Discorrer sobre o tema hipercorreção, aproveitando-se para isso de ocorrência 

recente, em texto de ampla circulação; 

D) Divulgar aspectos dos estudos linguísticos para que as pessoas aprimorem seus 

conhecimentos sobre a gramática. 

 

10) Segundo o texto, só NÃO é correto afirmar que: 

 

A) A escola contribui para o surgimento de hipercorreções, uma vez que não adota 

uma postura linguística de reconhecimento e aceitação da variação; 

B) A hipercorreção é apenas uma das escolhas de comportamentos que denotam 

desejo de obtenção de prestígio social; 

C) A impessoalidade dos verbos “haver” e “fazer”, embora abordada pela escola, não 

é aprendida pelos alunos; 

D) A escola exagera ao insistir no estudo de regras de concordância verbal, quando 

nem sempre ela deve ser obedecida. 

 

 11) A alternativa que apresenta um erro derivado de hipercorreção é: 

 

A) Haverá muitas perdas de material neste serviço; 

B) Foram grandes as percas salariais nesse período; 

C) Caso eu perca a partida, não me condene; 

D) Não perca seus objetivos de vista. 
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12) Com a citação “As palavras ditas não podem ser recolhidas jamais, tornam-se 

propriedade de quem as ouve e nada do que você disser, nem mesmo o mais compungido 

pedido de perdão, poderia fazer algo para apagar o que foi dito”, o autor teve como 

objetivo: 

 

A) Apresentar a conclusão para confirmar o que foi dito sobre hipercorreção; 

B) Ilustrar a amplitude do reconhecimento da importância da linguagem no cotidiano 

das pessoas; 

C) Ratificar o cuidado que as pessoas devem ter com os textos, especialmente 

aqueles que serão publicados; 

D) Encerrar o texto de forma irônica. 

 

 

13) Em todos os fragmentos transcritos a seguir, foram destacados os termos regentes dos 

verbos, ou seja, as expressões que explicam a sua flexão. A única alternativa em que essa 

correspondência NÃO é verdadeira é:  

 

A) “Chamaram minha atenção as duas ocorrências de ênclise...”; 

B) “... esta simplificação de uma tese banal sobre linguagem, que vale desde sempre 

e para todos, foi o “destino” dos leoninos...”; 

C) “Há outros tipos de correção, fora do domínio da língua.”; 

D) “Mas isso já é sonhar com outro tipo de sociedade.”. 
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14) A seguir foram reproduzidas frases muito frequentes em nosso cotidiano e, entre 

parênteses, foi indicado o contexto social em que ocorrem.  

 

1. “O número que você ligou está fora do ar ou desligado.” (Gravação que se ouve 

quando uma chamada telefônica não se completa.) 

2. “Proprietário do veículo X, favor comparecer ao local estacionado.” (Mensagem que 

se ouve, emitidas por meio de alto-falantes, principalmente em estabelecimentos 

comerciais). 

 

Analise as proposições. 

 

I. Em 1 e 2 ocorrem incoerências semânticas, provocadas por omissão de palavras e ou 

expressões na elaboração das frases. 

II. Em 2, há dificuldade de compreensão da mensagem, uma vez que o adjetivo 

“estacionado” pode referir-se tanto ao proprietário quanto ao local. 

III. Em 1 e 2, embora haja incoerências na elaboração, os contextos em que essas frases 

são empregadas contribuem para sua compreensão. 

IV. Em 1 e 2, não há qualquer problema semântico ou formal. 

 

Está(ão) CORRETA(s): 

 

A) Apenas I; 

B) Apenas IV; 

C) I e II; 

D) I e III. 
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