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Texto para as questões 1 a 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. No trecho “Elas devem ter...” (linha 8) a palavra destacada substitui o termo 
(A) alagamentos.   (B) cidades.   (C) chuvas. 
(D) companhias.   (E) regiões. 
 
2. Em “segundo o Centro de Gerenciamento...” (linha 3) a conjunção estabelece relação de 
(A) causa.    (B) conformidade.  (C) finalidade. 
(D) sequência.   (E) tempo. 
 
3. Conforme se lê no texto, as regiões que entraram em estado de atenção devido à ameaça de 
forte chuva foram 
(A) centro e sudeste.  (B) leste e norte.  (C) nordeste e leste. 
(D) norte e noroeste.  (E) sul e sudeste. 
 
4. Quanto ao gênero, esse texto é classificado como 
(A) artigo.  (B) aviso.  (C) conto.  (D) informativo. (E) notícia. 
 
5. A finalidade desse texto é 
(A) avisar moradores para saírem de suas casas. 
(B) descrever as consequências de temporais. 
(C) ensinar como se proteger de alagamentos. 
(D) informar sobre a chegada de chuvas fortes. 
(E) pedir ajuda às que não receberem chuvas. 
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CHUVA DEIXA PARTE DE SÃO PAULO EM ESTADO DE ATENÇÃO 

Ricardo Valota – Agência Estado 

SÃO PAULO – As regiões sul e sudeste da capital paulista, além da Marginal do 
Pinheiros, entraram em estado de atenção, às 18h45, por causa da forte chuva, 
segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Segundo a Companhia 
de Engenharia do Tráfego (CET), até às 19h15 não havia registro de pontos de 
alagamentos intransitáveis. 

A chuva veio em razão das áreas de instabilidade formadas pelo calor e pela 
umidade vinda do oceano. Pancadas de chuvas atingem os bairros do Ipiranga, Vila 
Mariana, Saúde e Santo Amaro. Elas devem ter curta duração e perder a força na 
próxima hora, mas há chance de alagamentos, segundo o CGE. Chuvas de forte a 
moderada também atingem a região leste da Grande São Paulo, sobretudo as cidades 
de Suzano e Ferraz de Vasconcelos. 

HTTP://www.estadao.com.br 
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Texto para as questões 6 a 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Para indicar que seria feita uma explicação, a pontuação utilizada foi 
(A) dois pontos.   (B) parênteses.  (C) ponto e vírgula. 
(D) reticências.   (E) vírgula. 
 
7. Identifica-se uma opinião no trecho 
(A) “(...) a política era, de certo, para mim, uma forte excitação. (...)” 
(B) “E ainda hoje vivo, é certo que muito menos. (...)” 
(C) “Em minha vida vivi muito da Política, com P grande, (...)” 
(D) “Em qualquer cena do mundo o lance político interessava-me (...)” 
(E) “(...) um mundo de coisas me parece superior a ela (...)” 
 
8. Infere-se que o sentimento da pessoa que se expressa no texto em relação à política local é de 
(A) curiosidade.   (B) desinteresse.   (C) excitação. 
(D) inferioridade.   (E) respeito. 
 
9. O intuito do autor ao escrever a letra P com letra maiúscula foi 
(A) demonstrar que não se interessava por política. 
(B) enfatizar o tipo de política de que ele gostava. 
(C) realçar a semelhança entre os tipos de política. 
(D) ressaltar sua incapacidade de falar sobre política. 
(E) seguir a regra de ortografia de substantivos. 
 
Leia o texto abaixo e responda as questões 10 a 13. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATRAÇÃO DO MUNDO 

(...) Nesses anos de mocidade a que me estou referindo, a política era, de certo, 
para mim, uma forte excitação. Em qualquer cena do mundo o lance político interessava-
me, prendia-me, agitava-me; por isso mesmo, eu não era, nunca fui, o que se chama 
verdadeiramente um político, um espírito capaz de viver na pequena política e de dar aí 
o que tem de melhor. Em minha vida vivi muito da Política, com P grande, isto é, da 
política que é história. E ainda hoje vivo, é certo que muito menos. Mas, para a política 
propriamente dita, que é a local, a do país, a dos partidos, tenho esta dupla 
incapacidade: não só um mundo de coisas me parece superior a ela, como também 
minha curiosidade. O meu interesse vai sempre para o ponto onde a ação do drama 
contemporâneo universal é mais complicada ou mais intensa. (...)  
 

NABUCO, Joaquim. Minha formação. / HTTP://biblio.com.br 

 

Supremo decide por 8 a 2 que aborto de feto sem cérebro não é crime. 

Com a decisão, STF (Supremo Tribunal Federal) libera a interrupção de gravidez de feto 
anencéfalo.  

Após dois dias de debate, o Supremo decidiu nesta quinta-feira (12) que grávidas de fetos 
sem cérebro poderão optar por interromper a gestação com assistência médica. Por 8 votos a 2, 
os ministros definiram que o aborto em caso de anencefalia não é crime. 

A decisão, que passa a valer após a publicação no "Diário de Justiça", não considerou a 
sugestão de alguns ministros para que fosse recomendado ao Ministério da Saúde e ao Conselho 
Federal de Medicina que adotassem medidas para viabilizar o aborto nos casos de anencefalia. 
Também foram desconsideradas as propostas de incluir, no entendimento do Supremo, regras 
para a implementação da decisão. 

 

Fonte: G1 – acessado em Atualizado em 12/04/2012 21h14. 

 



PORTUGUÊS – JUNHO 2                                              3º ANO 

 Página 3 

 

 
10. A expressão “interrupção de gravidez” foi utilizada para  
(A) causar impacto nas mulheres que estão grávidas. 
(B) evitar a utilização da expressão morte de um feto. 
(C) indicar que, com isso, uma vida não seria tirada. 
(D) realçar o risco maior sofrido pelas gestantes. 
(E) suavizar o sentido da realização de um aborto. 
 

11. A informação principal nesse texto é 
(A) A decisão dos ministros do Supremo não foi unânime. 
(B) A decisão do STF será publicada no “Diário de Justiça”. 
(C) A interrupção de gravidez de anencéfalos não é obrigatória. 
(D) Grávidas de fetos sem cérebro não poderão interromper a gestação. 
(E) STF decide que aborto em caso de anencefalia não é crime. 
 

12. Os parênteses aparecem no texto duas vezes para 
(A) destacar a fonte de o texto foi retirado.  (B) explicar termos usados anteriormente. 
(C) indicar o uso de vocábulos científicos. (D) marcar as falas dos personagens. 
(E) realçar as pausas entre os períodos. 
 
13. Através do título, o leitor deve supor que 
(A) o tribunal federal decidiu que o aborto é crime e será punido com 2 a 8 anos de prisão. 
(B) por oitenta e dois votos a zero, decidiu-se que o aborto não poderá ser considerado crime. 
(C) só será permitido o aborto de fetos que não tenham chegado ao oitavo mês da gestação. 
(D) uma decisão superior foi anunciada como inquestionável no dia 8 do mês de fevereiro. 
(E) um dos principais tribunais do país, através de votação, decidiu sobre a liberação de aborto. 
 
Texto para as questões 14 a 17. 

  
O AVARENTO E SUA BARRA DE OURO 

Fábula de Esopo  

Um avarento vendeu tudo o que tinha e comprou uma barra de ouro, que enterrou 
em um buraco, perto de um velho muro.  

Diariamente, ele ia olhar o seu tesouro. Um dos seus empregados, observando o que 
ele fazia, decidiu espionar aquele vai-e-vem. Ele logo descobriu o segredo do tesouro 
escondido, desenterrou a barra de ouro e levou-a consigo.  

Quando o avarento foi fazer a sua inspeção, viu o buraco vazio e começou a se 
lamentar e a arrancar os cabelos. Um vizinho, vendo-o nesse estado de tanta dor e 
compreendendo o que afligia o avarento, disse-lhe: “Por que ficar assim tão desolado? Basta 
pôr uma pedra no buraco onde estava a barra de ouro e imaginar que ela ainda está lá. Pois, 
mesmo quando o ouro estava lá, você não fazia uso dele.” 

 

 
14. A mensagem desta história é 
(A) Aquele que muitas coisas quer, nada na vida pode ter.  
(B) Confiar nas outras pessoas é um grande erro. 
(C) Não acumule riquezas que possam ser roubadas.  
(D) Não se queixe de coisas que não podem ser modificadas. 
(E) Não utilizar o que se possui equivale a não possuir nada. 

15. Em “vendo-o” (linha 7), a palavra destacada se refere ao 
(A) avarento.  (B) buraco.  (C) muro.       (D) ouro.  (E) vizinho. 
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16. O sentimento que predominava no personagem principal era 
(A) a ganância. (B) a inveja.    (C) a mesquinhez. (D) a sinceridade.   (E) o medo. 

17. A palavra “afligia” (linha 8), nesse contexto, significa o mesmo que 
(A) atormentava. (B) controlava. (C) impressionava.    (D) poupava. (E) submergia. 

Texto para as questões 18 a 20. 
 

 
TELETRABALHO 

Texto 1: O caminho do futuro  
Imagine que maravilha ir para o “teletrabalho” por uma estrada eletrônica, com todo o trabalho 

feito por computador ou por telefone! Não seria mais necessário tomar ônibus ou trens 
superlotados, nem perder horas e horas no transporte entre a casa e o local de trabalho. Seria 
possível trabalhar onde quiséssemos – imagine o que isso seria em termos de oportunidades 
profissionais!  

Milena  
 
Texto 2: Um desastre anunciado  

Reduzir as horas de deslocamento e diminuir o respectivo consumo de energia é, sem dúvida, 
uma excelente ideia. Mas tal objetivo deveria ser atingido melhorando-se os transportes públicos 
ou fazendo com que os locais de trabalho fossem mais próximos das moradias das pessoas. A 
ideia ambiciosa, segundo a qual o teletrabalho deveria fazer parte do modo de vida de todo o 
mundo, só levaria as pessoas a ficarem cada vez mais isoladas. Será que desejamos que o nosso 
sentimento de fazer parte de uma comunidade se deteriore ainda mais?  
 
Ricardo  
 
1 O “teletrabalho” é um termo inventado por Jack Nilles no começo dos anos 70 para designar 
uma forma de trabalho em que as pessoas trabalham diante do computador, longe do escritório 
central (por exemplo, em casa), transmitindo os dados e documentos para o escritório central, via 
linhas telefônicas.  
 

18. Comparando os textos “O caminho do futuro” e “Um desastre anunciado”, percebe-se que   
(A) complementam-se, uma vez que as opiniões são semelhantes. 
(B) expressam ponto de vista semelhante, mas chegam a conclusões diferentes. 
(C) expressam pontos de vista opostos sobre o mesmo tema.  
(D) são escritos no mesmo estilo, mas tratam de temas totalmente diferentes.  
(E) utilizam argumentos diferentes para chegar à mesma conclusão geral. 
 

19. O recurso empregado para arrematar a argumentação nos dois textos foi 
(A) a utilização de frases apelativas encerradas com exclamação e interrogação. 
(B) elogiar ou criticar a mudança de local de trabalho em períodos muito curtos. 
(C) empregar argumentos semelhantes para convencer o leitor através da repetição. 
(D) negar a contribuição do teletrabalho para o aproveitamento do tempo em casa. 
(E) propagar a evolução do uso tecnológico na própria residência dos trabalhadores. 
 

20. Identifica-se opinião no período   
(A) imagine o que isso seria em termos de oportunidades profissionais! 
(B) Imagine que maravilha ir para o “teletrabalho”. 
(C) Não seria mais necessário tomar ônibus ou trens superlotados. 
(D) tal objetivo deveria ser atingido melhorando-se os transportes públicos. 
(E) O “teletrabalho” é um termo criado no começo dos anos 70. 


