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Leia o texto e responda os itens 1 ao 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1- No texto, é dito que o arroz parboilizado   
(A) conserva os nutrientes do arroz branco, cozinha mais rápido que o arroz integral, porém custa 20% 
mais caro que o arroz branco. 
(B) cozinha mais rápido que o branco e o integral, porém custa mais caro, embora mantenha os nutrientes 
do arroz integral. 
(C) é mais fácil de preparar que o arroz integral, é o tipo de arroz mais barato que existe e é mais nutritivo 
que o arroz branco. 
(D) tem quase o mesmo gosto do arroz integral, além de conservar os seus nutrientes, embora custe 20% 
mais caro que os outros dois tipos. 
(E) tem seu custo mais alto compensado pelo valor nutritivo, que supera em 20% os nutrientes 
encontrados no arroz tipo C. 
 
2- Sobre o valor calórico dos tipos de arrozes apresentados no texto, conclui-se que 
(A) o integral é menos calórico que o branco.               (B) o mais calórico dos três tipos é o parboilizado. 
(C) o menos calórico dos três tipos é o branco.            (D) o parboilizado é menos calórico que o integral. 
(E) as proteínas dos três tipos são as mesmas. 
 
3- A finalidade do texto lido é   
(A) divulgar um produto.                                                 (B) fazer uma denúncia. 
(C) fazer recomendações.                                              (D) informar sobre algo. 
(E) vender um produto. 
 

 

PORTUGUÊS 

3º ANO   

 

O QUE É ESSE TAL DE ARROZ PARBOILIZADO? 

Conheça o "ex-pré-cozido", um mistério das gôndolas 
por Juliana Cunha 

 

O estranhamento começa no nome: parboilizado. O adjetivo vem do inglês parboiled, que 
junta partial e boiled para expressar a ideia de parcialmente fervido. 

Na verdade, até tentaram emplacar no Brasil o nome mais saboroso de "pré-cozido", 
vetado pelo Ministério da Agricultura. Acontece que cozinhar é uma coisa, parboilizar é outra. 
Mais especificamente, é imergir o arroz em água aquecida a uns 50°C. Esse processo faz com 
que ele mantenha os nutrientes do arroz integral (vitamina B, magnésio, fósforo e potássio) e, de 
brinde, ainda cozinhe um pouco mais rápido que o tradicional arroz branco. 

Um arroz que é mais fácil de preparar, mais nutritivo e tem quase o mesmo gosto do 
branco. E mais caro, claro, uns 20% no saco de 5 quilos. Mas há quem defenda uma economia 
final, como a pesquisadora de marketing nutricional da USP, Bianca Bitencourt. "O pré-
cozimento diminui o índice de grãos quebrados, compensando, de certa forma, o maior custo 
industrial." 

La vie arroz 
[Dados nutricionais, a cada 100g] 

 

BRANCO  PARBOILIZADO  INTEGRAL  

Fibras: 0,2 g  Fibras: 0,5 g  Fibras: 1 g  

Proteínas: 7 g  Proteínas: 7,3 g  Proteínas: 7,3 g  

Calorias: 120  Calorias: 112  Calorias: 107  

Tempo de preparo: 25 min.  Tempo de preparo: 20 min.  Tempo de preparo: 40 min.  
 

Fonte: http://super.abril.com.br/alimentacao/esse-tal-arroz-parboilizado-552160.shtml 
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4- De acordo com o texto, parboilizar o arroz significa 
(A) cozinhar mais rápido que outro tipo de arroz.          (B) diminuir o índice final de grãos quebrados. 
(C) imergir o arroz em água aquecida a uns 50º C.       (D) manter todos os nutrientes do arroz integral. 
(E) cozer o arroz até ao ponto de levá-lo à mesa. 
 
Leia o texto abaixo para responder às questões 5, 6 e 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 - O texto lido é 
(A) uma entrevista.                          (B) uma crônica.   (C) uma notícia. 
(D) um anúncio.                               (E) um convite. 
 
6 - Em “A decisão pode ser questionada” (linha 4), a palavra destacada se refere 
(A) à cassação das liminares.                               (B) à divulgação dos aprovados. 
(C) à prorrogação das inscrições.           (D) à suspensão das decisões. 
(E) aos recursos julgados no STJ. 
 
7- As vírgulas nas expressões “na sexta-feira (21),” e “na segunda-feira (24),” foram usadas para 
(A) explicitar o comentário do narrador.                              (B) indicar a presença de um sujeito. 
(C) isolar o vocativo no início da frase.   (D) marcar a anteposição do predicado. 
(E) separar o adjunto adverbial deslocado. 
 
 
Leia o texto para responder as questões 8 a 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Na sexta-feira (21), o Superior Tribunal de Justiça (STJ) cassou todas as 
liminares que garantiam o acesso de alunos às redações do Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem) e prorrogavam a inscrição no Sistema de Seleção 
Unificada (SiSU). A decisão pode ser questionada no plenário do STJ, mas um 
eventual recurso só poderá ser julgado em fevereiro, quando termina o recesso 
judiciário.  

“Todas as decisões estão suspensas. Então, vamos seguir o curso do 
cronograma do Sisu e do Prouni [Programa Universidade para Todos] tal como 
foi divulgado", disse Haddad. Na segunda-feira (24), o MEC vai divulgar a 
primeira lista de aprovados nos institutos de ensino superior que participam do 
SiSU.  
  

Fonte: http://g1.globo.com/vestibular-e-educacao/2011/01/sai-lista-de-aprovados-no-sisu.html 

Briga no beco 
 
Encontrei meu marido às três horas da tarde 
com uma loura oxidada. 
Tomavam guaraná e riam, os desavergonhados. 
Ataquei-os por trás com mãos e palavras 
que nunca suspeitei conhecesse. 
Voaram três dentes e gritei, esmurrei-os e gritei, 
gritei meu urro, a torrente de impropérios. 
Ajuntou gente, escureceu o sol,  
a poeira adensou como cortina.  
 
(...) 
 

Adélia Prado. Poesia reunida. São Paulo: Ed. Siciliano, 1991 
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8. No poema, o que gerou o conflito entre a mulher e seu marido foi encontrá-lo 
(A) com outra mulher.                                             (B) de madrugada no beco. 
(C) rindo sem ter vergonha.              (D) no meio de uma briga no bar. 
(E) tomando guaraná e rindo muito. 
 
9. Das expressões abaixo, a que gera efeito de humor ao texto é 
(A) ataquei-os por trás.                                      (B) escureceu o sol.    
(C) encontrei meu marido.                                 (D) loura oxidada. 
(E) tomavam guaraná. 
 
10. A expressão “Voaram três dentes...” (linha 6) indica que 
(A) a esposa traída sofreu uma grande queda. 
(B) as pessoas que passavam entraram na briga.  
(C) cada uma das pessoas perdeu um dente. 
(D) o homem e a outra mulher foram agredidos. 
(E) objetos que estavam no bar caíram longe. 
 
 
Atenção: Para responder as questões de números 11 a 15, leia o conto abaixo. 
 

Boi na linha 
 

Colégios criam regras para disciplinar o uso do celular na sala de aula 
Segundo Érika Sallum, autora do artigo "Boi na linha", publicado na Revista Veja São Paulo, em 

03/09/2003, "em quase todas as escolas particulares é cada vez mais comum a cena de meninos e 
meninas empunhando o aparelhinho. 

Se há alguns anos ele era quase restrito a adolescentes do ensino médio, hoje pode ser visto nas 
mãos de crianças de 9 anos ou menos." Para minimizar o problema do uso indevido do celular pelos 
alunos, "as escolas recomendam:– Jamais deixar o aparelho ligado em sala de aula, nem mesmo no 
vibracall; – Lembrar sempre ao aluno que ele faz parte de um grupo e que o uso inadequado do celular 
pode atrapalhar toda a classe;– Fazer ligações só na hora da saída, já que o intervalo é feito para brincar e 
conviver com os colegas;– Atender a uma ligação somente em caso de emergência, sempre avisando os 
coordenadores." 

SALLUM, Érika. Revista Veja São Paulo, 03/09/2003 
 
11. Assinale a alternativa que contém a tese defendida no texto. 
(A) O número elevado de portadores de celulares nas escolas. 
(B) O uso adequado do celular nas escolas.   
(C) O número restrito de adolescentes com celulares. 
(D) A proibição dos colégios de orientar uso de celulares. 
(E) A utilização dos celulares por crianças de 9 anos. 
 
12. Localize, nas alternativas abaixo, um argumento utilizado pelo autor para defender a sua tese. 
(A) O aparelho deve ficar no vibracall. 
(B) Os coordenadores podem controlar o tempo de uso do aparelho. 
(C) O aluno não deve atrapalhar o grupo. 
(D) As escolas permitem o uso do celular na sala de aula. 
(E) As ligações podem ser feitas no intervalo. 
 
13. Em “já que o intervalo é feito para brincar”, a expressão adverbial destacada expressa relação de  
(A) causa.   
(B) comparação. 
(C) condição. 
(D) finalidade. 
(E) proporção. 
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14. Na recomendação: "Lembrar sempre ao aluno que ele faz parte de um grupo...", os termos grifados 
significam dizer que o aluno 
(A) obedece prontamente às recomendações. 
(B) precisa lembrar que todos participam das decisões. 
(C) jamais desobedece às ordens dos professores. 
(D) precisa ser conscientizado com frequência.   
(E) sempre respeita o grupo de colegas de classe. 
 
15. No texto estão implícitos os valores da 
(A) igualdade social. 
(B) infância. 
(C) cidadania.  
(D) solidariedade. 
(E) adolescência. 
 
Leia o texto abaixo para responder aos itens 16 e 17 
 

ÁRIES – 21/03 a 20/04 
 

Seu modo de amar 
 
A vida amorosa de Adriana está sempre em efervescência. Seus romances se assemelham aos 
relâmpagos que rasgam o céu em noites de tempestade. Muito suscetíveis às “paixonites agudas”, nada 
para ela deve ser medíocre. Gosta de grandes desafios. Com uma boa dose de humor ou de aventura (...)  
 
(CLÁUDIA, 2003/Janeiro, pág. 17) 
 
16 - O trecho, “Seus romances se assemelham aos relâmpagos que rasgam o céu em noites de 
tempestade.” expressa circunstância de 
(A) comparação.                                         (B) conformidade.                                 (C) consequência.              
(D) ideia contrária.                                      (E) singularidade. 
 
17 - No texto, a expressão “21/3 a 20/4” se refere 
(A) à data em que o texto foi publicado. 
(B) ao número das páginas do trecho. 
(C) ao período do aniversário das arianas.     
(D) ao prazo de validade das orientações. 
(E) às linhas e parágrafos do texto. 
 
 
Leia o texto para responder as questões 18 e 19. 
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18 – A repetição da expressão “CHOMP” no meio da tirinha indica a reprodução do som emitido 
(A) pela mordida de Magali nas maçãs. 
(B) pela serpente mordendo a maçã. 
(C) pelo estômago da menina faminta. 
(D) pelos frutos que caíram da macieira.    
(E) pelos passos de Magali na grama. 
 
19 – No final da tirinha, a serpente compara Magali à Eva, mas sua expressão é de 
(A) alegria. 
(B) decepção.   
(C) ironia. 
(D) satisfação. 
(E) súplica. 
 
Leia o texto abaixo e responda ao item 20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 – Identifica-se uma opinião na frase 
(A) “a atividade extrativa irá gerar empregos.”. 
(B) “serão criados 2 mil empregos indiretos.”     
(C) “Viçosa hoje dispõe de infra-estrutura.” 
(D) “é bom para as três esferas do governo.” 
(E) “devem ser criados 400 empregos diretos.” 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

GERAÇÃO DE EMPREGOS 
Estimativa de 2400 postos 

 
A atividade extrativa em Viçosa do Ceará, além de elevar 

a arrecadação de impostos, também irá gerar empregos na 
região. Segundo o gerente da mina, Augusto Bolivar, devem ser 
criados 400 empregos diretos e cerca de 2 mil indiretos. 

De acordo com o chefe de gabinete da Prefeitura de 
Viçosa, José Nivaldo Soares, esse tipo de empreendimento 
beneficia, além do município, toda região norte e o Estado do 
Ceará. “Viçosa hoje dispõe de infra-estrutura para que esse 
projeto aconteça. E eu creio que o estado vai investir, porque é 
bom para as três esferas de governo”, acredita. 

 
Diário do Nordeste, 11/08/2008 

 


