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Atenção: Para responder às questões de números 1 a 10, considere o texto abaixo. 
 

Depois que se tinha fartado de ouro, o mundo teve fome de açúcar, mas o açúcar consumia 
escravos. O esgotamento das minas − que de resto foi precedido pelo das florestas que forneciam o 
combustível para os fornos −, a abolição da escravatura e, finalmente, uma procura mundial crescente, 
orientam São Paulo e o seu porto de Santos para o café. De amarelo, passando pelo branco, o ouro 
tornou-se negro.  

Mas, apesar de terem ocorrido essas transformações que tornaram Santos num dos centros do 
comércio internacional, o local conserva uma beleza secreta; à medida que o barco penetra lentamente 
por entre as ilhas, experimento aqui o primeiro sobressalto dos trópicos. Estamos encerrados num canal 
verdejante. Quase podíamos, só com estender a mão, agarrar essas plantas que o Rio ainda mantinha 
à distância nas suas estufas empoleiradas lá no alto. Aqui se estabelece, num palco mais modesto, o 
contato com a paisagem. 

O arrabalde de Santos, uma planície inundada, crivada de lagoas e pântanos, entrecortada por 
riachos estreitos e canais, cujos contornos são perpetuamente esbatidos por uma bruma nacarada, 
assemelha-se à própria Terra, emergindo no começo da criação. As plantações de bananeiras que a 
cobrem são do verde mais jovem e terno que se possa imaginar: mais agudo que o ouro verde dos 
campos de juta no delta do Bramaputra, com o qual gosto de o associar na minha recordação; mas é 
que a própria fragilidade do matiz, a sua gracilidade inquieta, comparada com a suntuosidade tranquila 
da outra, contribuem para criar uma atmosfera primordial. 

Durante cerca de meia hora, rolamos por entre bananeiras, mais plantas mastodontes do que 
árvores anãs, com troncos plenos de seiva que terminam numa girândola de folhas elásticas por sobre 
uma mão de 100 dedos que sai de um enorme lótus castanho e rosado. A seguir, a estrada eleva-se até 
os 800 metros de altitude, o cume da serra. Como acontece em toda parte nessa costa, escarpas 
abruptas protegeram dos ataques do homem essa floresta virgem tão rica que para encontrarmos igual 
a ela teríamos de percorrer vários milhares de quilômetros para norte, junto da bacia amazônica. 

Enquanto o carro geme em curvas que já nem poderíamos qualificar como “cabeças de alfinete”, 
de tal modo se sucedem em espiral, por entre um nevoeiro que imita a alta montanha de outros climas, 
posso examinar à vontade as árvores e as plantas estendendo-se perante o meu olhar como espécimes 
de museu.  
(Adaptado de: LÉVI-STRAUSS, Claude. Tristes Trópicos. Coimbra, Edições 70, 1979, p. 82-3) 1.  

 
 
1. O excerto, que narra a passagem de Lévi-Strauss por Santos, rumo a São Paulo, 
 
(A) representa com minúcia uma natureza que foi preservada graças ao desenvolvimento de Santos, 
impulsionado pelo cultivo do café. 
(B) descreve a natureza pujante da região, a despeito de seu desenvolvimento econômico, a ponto de 
recorrer a imagens de cunho religioso para melhor ilustrar seu ponto de vista. 
(C) tece juízo de valor a respeito do desenvolvimento econômico do Brasil, tendo como pano de fundo 
sua riqueza natural inexplorada. 
(D) compara a natureza litorânea de Santos à encontradiça junto ao leito do rio Bramaputra, com vistas 
a mostrar, paralelamente, o quão luxuriante é a natureza brasileira. 
(E) lamenta o comércio que teria destruído praticamente toda a beleza natural, reduzindo-a a pequenos 
e secretos lugares, observáveis apenas em expedições como a que conduzia. 
 
 
2. Em relação à primeira parte da frase, o segmento ... orientam São Paulo e o seu porto de Santos para 
o café (1º parágrafo) expressa: 
 
(A) finalidade. 
(B) causa. 
(C) decorrência. 
(D) conformidade. 
(E) proporcionalidade. 
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3. No primeiro período do segundo parágrafo, as duas orações que não se subordinam a nenhuma outra 
contêm os seguintes verbos: 
 
(A) conserva − experimento 
(B) terem ocorrido − conserva 
(C) tornaram − penetra 
(D) tornaram − experimento 
(E) conserva – penetra 
 
 
4. Considere as frases abaixo. 
 
I. O segmento que se estende de uma planície inundada até uma bruma nacarada (3º parágrafo) constitui 
explicação do termo antecedente, de maneira que poderia ser iniciado por “que é”, sem prejuízo para o 
sentido. 
II. Neste mesmo segmento, as vírgulas poderiam ser substituídas por ponto-e-vírgulas, uma vez que se 
trata de uma sequência de características atribuídas a um mesmo termo. 
III. No mesmo período, a oração iniciada por emergindo pode tanto subordinar-se a assemelha-se como 
a Terra. 
 

Está correto o que consta em: 
 
(A) III, apenas. 
(B) I, II e III. 
(C) I e II, apenas. 
(D) I e III, apenas. 
(E) II, apenas. 
 
 
5. A alteração da voz do verbo poder, nas duas vezes em que ocorre no último parágrafo, deverá resultar 
nas seguintes formas, respectivamente: 
 
(A) se poderia − se pode 
(B) poder-se-ia − podem-se 
(C) poderiam-se − pode-se 
(D) se poderiam − podem-se 
(E) se poderiam − se pode 
 
 
6. Mantendo-se a correlação verbal na primeira frase do texto, a substituição de Depois que por “Caso”, 
acarretará as seguintes mudanças nas formas verbais: 
 
(A) fartasse − terá − iria consumir 
(B) fartara − tivera − consumira 
(C) teria fartado − teria tido − teria consumido 
(D) tenha fartado − terá − consumirá 
(E) tivesse fartado − teria – consumiria 
 
 
7. A oração ... de tal modo se sucedem em espiral... (último parágrafo): 
 

(A) expressa a consequência da oração precedente, além de introduzir matiz de intensidade. 
(B) além de introduzir a causa da oração anterior, expressa certo grau de intensidade. 
(C) além de introduzir complemento de modo ou instrumento, expressa uma consequência. 
(D) expressa condição, aliada a certo grau de proporcionalidade. 
(E) expressa concessão, resultante de uma relação de proporcionalidade. 
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8. As plantações de bananeiras que a cobrem... (3º parágrafo) 
... com troncos plenos de seiva que terminam numa girândola de folhas... (4º parágrafo) 
 ... que sai de um enorme lótus castanho e rosado... (4º parágrafo) 
 

 Os pronomes sublinhados referem-se respectivamente a: 
 

(A) bruma − seiva − mão 
(B) planície − troncos − mão 
(C) planície − troncos − dedos 
(D) Terra − seiva − mão 
(E) bruma − troncos – dedos 
 
 
9. Uma redação alternativa para o segmento ... mas é que a própria fragilidade do matiz, a sua gracilidade 
inquieta, comparada com a suntuosidade tranquila da outra, contribuem para criar uma atmosfera 
primordial (3º parágrafo), sem prejuízo da correção e do sentido, está em: 
 
(A) conquanto seja a fragilidade mesma do colorido, aliada à graciosidade fugaz, em contraposição à 
riqueza consolidada da outra, que contribui para a formação de um clima primaz. 
(B) não obstante a própria instabilidade da coloração, à sua gratuidade pode-se comparar o fausto 
despreocupado da outra, que contribui para instaurar um ambiente primevo. 
(C) todavia, é devido à própria fragilidade do tom − à sua graciosidade irrequieta − posta em paralelo 
com o fausto inabalável da outra, que contribui para inventar um ambiente primordial. 
(D) mas é, no entanto, a própria delicadeza do matiz, sua gratuidade inconstante, que, comparada ao 
luxo estável da outra, contribui para a conformação de um meio ambiente ancestral. 
(E) é, todavia, porque a própria fragilidade da coloração e a sua graciosidade instável, comparada ao 
fausto tranquilo da outra, contribuem para conformar uma ambientação primitiva. 
 
 
10. As orações reduzidas ... para encontrarmos igual a ela... (4º parágrafo) e ... estendendo-se perante 
o meu olhar... (último parágrafo), no contexto em que ocorrem, podem ser distendidas da seguinte forma: 
 
(A) para que tivéssemos encontrado igual a ela / de modo que se estendem perante o meu olhar 
(B) para que encontremos igual a ela / as quais se estendem perante o meu olhar 
(C) para que encontrássemos igual a ela / que se estendem perante o meu olhar 
(D) para que encontrássemos igual a ela / quando se estendem perante o meu olhar 
(E) para que encontremos igual a ela / desde que se estendam perante o meu olhar 
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Atenção: Para responder às questões de números 11 a 18, considere o texto abaixo. 
 

Estava mal chegando a São Paulo, quando um repórter me provocou: "Mas como, Chico, mais 
um samba? Você não acha que isso já está superado?" Não tive tempo de me defender ou de atacar os 
outros, coisa que anda muito em voga. Já era hora de enfrentar o dragão, como diz o Tom, enfrentar as 
luzes, os cartazes, e a plateia, onde distingui um caro colega regendo um coro pra frente, de franca 
oposição. Fiquei um pouco desconcertado pela atitude do meu amigo, um homem sabidamente isento 
de preconceitos. Foi-se o tempo em que ele me censurava amargamente, numa roda revolucionária, pelo 
meu desinteresse em participar de uma passeata cívica contra a guitarra elétrica. Nunca tive nada contra 
esse instrumento, como nada tenho contra o tamborim. O importante é Mutantes e Martinho da Vila no 
mesmo palco. 

Mas, como eu ia dizendo, estava voltando da Europa e de sua música estereotipada, onde samba, 
toada etc. são ritmos virgens para seus melhores músicos, indecifráveis para seus cérebros eletrônicos. 
"Só tenho uma opção, confessou-me um italiano − sangue novo ou a antimúsica. Veja, os Beatles, foram 
à Índia..." Donde se conclui como precipitada a opinião, entre nós, de que estaria morto o nosso ritmo, o 
lirismo e a malícia, a malemolência. É certo que se deve romper com as estruturas. Mas a música 
brasileira, ao contrário de outras artes, já traz dentro de si os elementos de renovação. Não se trata de 
defender a tradição, família ou propriedade de ninguém. Mas foi com o samba que João Gilberto rompeu 
as estruturas da nossa canção. E se o rompimento não foi universal, culpa é do brasileiro, que não tem 
vocação pra exportar coisa alguma. 

Quanto a festival, acho justo que estejam todos ansiosos por um primeiro prêmio. Mas não é bom 
usar de qualquer recurso, nem se deve correr com estrondo atrás do sucesso, senão ele se assusta e 
foge logo. E não precisa dar muito tempo para se perceber "que nem toda loucura é genial, como nem 
toda lucidez é velha". 
(Adaptado de: HOLANDA, Chico Buarque de, apud Adélia B. de Menezes, Desenho Mágico: Poesia e Política em Chico 

Buarque, São Paulo, Ateliê, 2002, p. 28-29) 

 
 
11. De acordo com o texto, 
 
(A) o convívio harmônico entre as mais variadas tendências é característica encontrada não apenas em 
nossa música, mas também em artistas europeus. 
(B) muito embora o samba seja parte da nova música, o que caracteriza essencialmente sua originalidade 
se deve à influência externa. 
(C) se os elementos novos na música não devem ser descartados peremptoriamente, tampouco a grande 
inovação menospreza o que a precede. 
(D) foi a partir do exemplo estrangeiro que João Gilberto soube revolucionar a música brasileira, ainda 
que os elementos para tanto sejam essencialmente locais. 
(E) há uma nítida diferença entre a música brasileira e a europeia, já que aquela se caracteriza, ao 
contrário desta, por uma ausência de diálogo com a tradição. 
 
 
12. Depreende-se da frase ... nem toda loucura é genial, como nem toda lucidez é velha que 
 
(A) a loucura, o mais das vezes, é vista como uma característica que marca a singularidade, enquanto a 
lucidez é um atributo costumeiro da velhice. 
(B) essas duas características, lucidez e loucura, devem ser vistas com reserva, uma vez que a fronteira 
entre ambas nem sempre é clara. 
(C) as inovações, por mais lúcidas que sejam, devem algo à loucura, pois é mediante o abandono da 
causalidade natural que se obtém algo inusitado. 
(D) ambas as características podem conviver em obras de arte de vanguarda, uma vez que não são 
conflitantes. 
(E) a genialidade pode ter algo de lucidez, embora, para que isso ocorra, tenha de negar a loucura, 
podendo ocorrer o inverso, o que caracteriza essencialmente a inovação. 
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13. Sem prejuízo para a correção e o sentido, pode-se acrescentar uma vírgula imediatamente após o 
termo 
 
(A) "E", em E se o rompimento não foi universal... (2º parágrafo) 
(B) "Mas", em Mas não é bom usar de qualquer recurso... (3º parágrafo) 
(C) "e", em ... se assusta e foge logo (3º parágrafo) 
(D) "Mas", em Mas foi com o samba que João Gilberto... (2º parágrafo) 
(E) "Mas", em Mas como, Chico, mais um samba? (1º parágrafo) 
 
 
14. No segmento ... nem se deve correr com estrondo atrás do sucesso, senão ele se assusta e foge 
logo (3º parágrafo), o termo sublinhado pode ser substituído, mantendo-se a lógica e o sentido original, 
por: 
 
(A) exceto se 
(B) salvo 
(C) do contrário 
(D) não obstante 
(E) por mais que 
 
 
15. Considere as afirmativas abaixo. 
 
I. O termo "coisa" (1º parágrafo) pode ser substituído por "o" com função de pronome, uma vez que, no 
período, retoma o segmento que o antecede. 
II. As orações "de atacar os outros" (1º parágrafo) e "de defender a tradição" (2º parágrafo) servem de 
complemento ao sentido do verbo a que se referem. 
III. Na frase ”Mas foi com o samba que João Gilberto rompeu”... (2º parágrafo), o pronome "que" retoma 
"samba", além de ser elemento subordinante a introduzir uma nova oração. 
 
Está correto o que consta de 
 
(A) II e III, apenas. 
(B) I, II e III. 
(C) I e II, apenas. 
(D) I, apenas. 
(E) III, apenas. 
 
 
16. Estava mal chegando a São Paulo, quando um repórter me provocou: "Mas como, Chico, mais um 
samba? Você não acha que isso já está superado?" (1º parágrafo) 
 
Mantendo-se, em linhas gerais, o sentido original, o trecho acima está corretamente reescrito, em um 
único período, em: 
 
(A) Cheguei a São Paulo quando um repórter, questionando-me por que mais um samba – se eu não 
achava que isso já estava superado –, provocou-me. 
(B) Quando um repórter, recém-chegando a São Paulo, provocou-me questionando porque mais um 
samba e se eu não acharia que isso já estaria superado. 
(C) Quando um repórter me provocou e me questionou: por que mais um samba e se eu não acho que 
isso já está superado? 
(D) Chegando a São Paulo, um repórter me provocou ao questionar-me por que eu iria escrever mais 
um samba e se eu não achava que isso já estivesse superado. 
(E) Recém-chegado a São Paulo, fui provocado por um repórter, que me questionava por que mais um 
samba e se eu não achava que isso já estava superado. 
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17. O verbo que pode ser indiferentemente flexionado no singular ou no plural encontra-se em: 
 
(A) ... enfrentar as luzes, os cartazes, e a plateia... (1º parágrafo) 
(B) Mas a música brasileira, ao contrário de outras artes, já traz dentro de si os elementos de renovação. 
(2º parágrafo) 
(C) Veja, os Beatles, foram à Índia... (2º parágrafo) 
(D) O importante é Mutantes e Martinho da Vila no mesmo palco. (1º parágrafo) 
(E) ... onde samba, toada etc. são ritmos virgens para seus melhores músicos... (2º parágrafo) 
 
 
18. Sem que se altere o sentido da frase, todas as vírgulas podem ser substituídas por travessão, 
EXCETO em: 
 
(A) Não se trata de defender a tradição, família ou propriedade... (2º parágrafo) 
(B) Fiquei um pouco desconcertado pela atitude do meu amigo, um homem... (1º parágrafo) 
(C) Mas, como eu ia dizendo, estava voltando da Europa... (2º parágrafo) 
(D) ... como precipitada, entre nós, de que estaria morto... (2º parágrafo) 
(E) Mas a música brasileira, ao contrário de outras artes, já traz... (2º parágrafo) 
 
 
 
Atenção: Para responder às questões de números 19 a 24, considere o texto abaixo. 
 

O museu é considerado um instrumento de neutralização – e talvez o seja de fato. Os objetos 
que nele se encontram reunidos trazem o testemunho de disputas sociais, de conflitos políticos e 
religiosos. Muitas obras antigas celebram vitórias militares e conquistas: a maior parte presta 
homenagem às potências dominantes, suas financiadoras. As obras modernas são, mais genericamente, 
animadas pelo espírito crítico: elas protestam contra os fatos da realidade, os poderes, o estado das 
coisas. O museu reúne todas essas manifestações de sentido oposto. Expõe tudo junto em nome de um 
valor que se presume partilhado por elas: a qualidade artística. Suas diferenças funcionais, suas 
divergências políticas são apagadas. A violência de que participavam, ou que combatiam, é esquecida. 
O museu parece assim desempenhar um papel de pacificação social. A guerra das imagens extingue-se 
na pacificação dos museus. 

Todos os objetos reunidos ali têm como princípio o fato de terem sido retirados de seu contexto. 
Desde então, dois pontos de vista concorrentes são possíveis. De acordo com o primeiro, o museu é por 
excelência o lugar de advento da Arte enquanto tal, separada de seus pretextos, libertada de suas 
sujeições. Para o segundo, e pela mesma razão, é um "depósito de despojos". Por um lado, o museu 
facilita o acesso das obras a um status estético que as exalta. Por outro, as reduz a um destino 
igualmente estético, mas, desta vez, concebido como um estado letárgico. 

A colocação em museu foi descrita e denunciada frequentemente como uma desvitalização do 
simbólico, e a musealização progressiva dos objetos de uso como outros tantos escândalos sucessivos. 
Ainda seria preciso perguntar sobre a razão do "escândalo". Para que haja escândalo, é necessário que 
tenha havido atentado ao sagrado. Diante de cada crítica escandalizada dirigida ao museu, seria 
interessante desvendar que valor foi previamente sacralizado. A Religião? A Arte? A singularidade 
absoluta da obra? A Revolta? A Vida autêntica? A integridade do Contexto original? Estranha inversão 
de perspectiva. Porque, simultaneamente, a crítica mais comum contra o museu apresenta-o como 
sendo, ele próprio, um órgão de sacralização. O museu, por retirar as obras de sua origem, é realmente 
"o lugar simbólico onde o trabalho de abstração assume seu caráter mais violento e mais ultrajante". 
Porém, esse trabalho de abstração e esse efeito de alienação operam em toda parte. É a ação do tempo, 
conjugada com nossa ilusão da presença mantida e da arte conservada. 

(Adaptado de: GALARD, Jean. Beleza Exorbitante. São Paulo, Fap.-Unifesp, 2012, p. 68-71) 
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19. De acordo com o texto, 
 
(A) o museu, enquanto depósito de despojos, confere destaque às características estéticas das obras, 
uma vez que apaga seu contexto social de produção. 
(B) o caráter antagônico dos museus pode ser expresso por dois pontos de vista: o da neutralização das 
obras modernas e o da evidenciação das lutas políticas nas obras antigas. 
(C) a crítica ao museu como um lugar que desmistifica a arte traz em seu bojo uma contradição, pois as 
acusações mais comuns lhe imputavam o mais das vezes a sacralização das obras. 
(D) o contexto original das obras, restaurado pelos museus, não oblitera as razões sociopolíticas que as 
engendraram, o que costuma ser motivo de crítica a essas instituições. 
(E) a junção das mais diversas obras de arte evidencia os conflitos políticos que as motivaram e que 
opõem diferentes matrizes estéticas, de modo que a função pacificadora dos museus pode ser 
questionada. 
 
 
20. A violência de que participavam, ou que combatiam, é esquecida. O museu parece assim 
desempenhar um papel de pacificação social. (1º parágrafo) 
 
Mantendo-se, em linhas gerais, o sentido original, caso a segunda frase seja subordinada à primeira, o 
período resultante será: 
 
(A) Como a violência de que participavam, ou que combatiam, é esquecida, o museu parece 
desempenhar um papel de pacificação social. 
(B) A violência de que participavam, ou que combatiam, é esquecida, de maneira que o museu parece 
desempenhar um papel de pacificação social. 
(C) A violência de que participavam, ou que combatiam, é esquecida; portanto, o museu parece 
desempenhar um papel de pacificação social. 
(D) O museu parece desempenhar um papel de pacificação social, uma vez que a violência de que 
participavam, ou que combatiam, é esquecida. 
(E) Conquanto o museu pareça desempenhar um papel de pacificação social, a violência de que 
participavam, ou que combatiam, é esquecida. 
 
 
21. Atente para as afirmativas abaixo. 
 
I. Em ... presta homenagem às potências dominantes... (1º parágrafo), o sinal indicativo de crase pode 
ser suprimido excluindo-se também o artigo definido, sem prejuízo para a correção. 
II. O acento em "têm" (2º parágrafo) é de caráter diferencial, em razão da semelhança com a forma 
singular "tem", diferentemente do acento aplicado a "porém" (3º parágrafo), devido à tonicidade da última 
sílaba, terminada em "em". 
III. Os acentos nos termos "excelência" (2º parágrafo) e "necessário" (3º parágrafo) devem-se à mesma 
razão. 
 
Está correto o que consta em 
 
(A) I, II e III. 
(B) I, apenas. 
(C) I e III, apenas. 
(D) II, apenas. 
(E) II e III, apenas. 
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22. ... suas financiadoras (1º parágrafo) 
Suas diferenças funcionais... (1º parágrafo) 
... seu caráter mais violento... (3º parágrafo) 
 
Os pronomes dos trechos acima referem-se, respectivamente, a: 
 
(A) vitórias militares − manifestações − museu 
(B) vitórias militares − obras modernas − museu 
(C) potências dominantes − obras modernas − trabalho de abstração 
(D) potências dominantes − manifestações − trabalho de abstração 
(E) potências dominantes − obras modernas – museu 
 
 
23. A frase que NÃO admite transposição para a voz passiva encontra-se em: 
 
(A) ... o acesso das obras a um status estético que as exalta. (2º parágrafo) 
(B) ... elas protestam contra os fatos da realidade, os poderes... (1º parágrafo) 
(C) Muitas obras antigas celebram vitórias militares e conquistas... (1º parágrafo) 
(D) O museu, por retirar as obras de sua origem... (3º parágrafo) 
(E) ... a crítica mais comum contra o museu apresenta-o... (3º parágrafo) 
 
 
24. Na frase Diante de cada crítica escandalizada dirigida ao museu, seria interessante desvendar que 
valor foi previamente sacralizado (3º parágrafo), a oração sublinhada complementa o sentido de 
 
(A) um substantivo, e pode ser considerada como interrogativa indireta. 
(B) um verbo, e pode ser considerada como interrogativa direta. 
(C) um verbo, e pode ser considerada como interrogativa indireta. 
(D) um substantivo, e pode ser considerada como interrogativa direta. 
(E) um advérbio, e pode ser considerada como interrogativa indireta. 
 
 
25. A respeito da concordância verbal, é correto afirmar: 
 
(A) Em "A aquisição de novas obras devem trazer benefícios a todos os frequentadores", a concordância 
está correta por se tratar de expressão partitiva. 
(B) Em "Existe atualmente, no Brasil, cerca de 60 museus", a concordância está correta, uma vez que o 
núcleo do sujeito é "cerca". 
(C) Na frase "Hão de se garantir as condições necessárias à conservação das obras de arte", o verbo 
"haver" deveria estar no singular, uma vez que é impessoal. 
(D) Em "Acredita-se que 25% da população frequentem ambientes culturais", a concordância está 
correta, uma vez que a porcentagem é o núcleo do segmento nominal. 
(E) Na frase "A maioria das pessoas não frequentam o museu", o verbo encontra-se no plural por 
concordar com "pessoas", ainda que pudesse, no singular, concordar com "maioria". 
 
 


