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Especial Universidades 
 
1. (UFF) 
Oi, coração 
Não dá pra falar muito não 
Espera passar o avião 
Assim que o inverno passar 
Eu acho que vou te buscar 
Aqui tá fazendo calor 
Deu pane no ventilador 

(Chico Buarque) 
 

Transcreva o pronome que recupera o vocativo presente nos versos acima. 
 
 
2. (UFF) 
FOI MUDANDO, MUDANDO 
Tempos e tempos passaram 
por sobre teu ser. 
Da era cristã de 1500 
até estes tempos severos de hoje, 
quem foi que formou de novo teu ventre, 
teus olhos, tua alma? 
Te vendo, medito: foi negro, foi índio ou foi cristão?  
Os modos de rir, o jeito de andar, 
pele, 
gozo, 
coração ... 
Negro, índio ou cristão? 
Quem foi que te deu esta sabedoria, 
mais dengo e alvura, 
cabelo escorrido, tristeza do mundo, 
desgosto da vida, orgulho de branco, algemas, resgates, alforrias? 
Foi negro, foi índio ou foi cristão? 
Quem foi que mudou teu leite, 
teu sangue, teus pés, 
teu modo de amar, 
teus santos, teus ódios, 
 teu fogo, 
 teu suor, 
 tua espuma, 
 tua saliva, teus abraços, teus suspiros, tuas comidas, 
 tua língua? 
Te vendo, medito: foi negro, foi índio ou foi cristão? 

(Jorge de Lima, Obra poética.) 
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Transcreva o refrão do poema e explique o seu sentido, tendo em vista uma temática 
característica do movimento modernista. 
 
 
3. (FUVEST) Leia este texto: 
  
O ano nem sempre foi como nós o conhecemos agora. Por exemplo: no antigo calendário  
romano, abril era o segundo mês do ano. E na França, até meados do século XVI, abril era o 
primeiro mês. Como havia o hábito de dar presentes no começo de cada ano, o primeiro dia de 
abril era, para os franceses da época, o que o Natal é para nós hoje, um dia de alegrias, salvo 
para quem ganhava meias ou uma água-de-colônia barata. Com a introdução do calendário 
gregoriano, no século XVI, primeiro de janeiro passou a ser o primeiro dia do ano e, portanto, o 
dia dos presentes. E primeiro de abril passou ser um falso Natal o dia de não se ganhar mais 
nada. Por extensão, o dia de ser iludido. Por extensão, o Dia da Mentira.  

(Luís F. Veríssimo, As mentiras que os homens contam. Adaptado.)  
 
a) Tendo em vista o contexto, é correto afirmar que o trecho “meias ou uma água-de-colônia 
barata” deve ser entendido apenas em seu sentido literal? Justifique sua resposta.  
b) Crie uma frase que contenha um sinônimo da palavra “salvo” (L. 4), mantendo o sentido que 
ela tem no texto.  
 
 
4. (FUVEST) Leia o seguinte texto:  
Um músico ambulante toca sua sanfoninha no viaduto do Chá, em São Paulo.  
Chega o “rapa”* e o interrompe:  
 Você tem licença?  
 Não, senhor.  
 Então me acompanhe.  
 Sim, senhor. E que música o senhor vai cantar?  
 
*rapa: carro de prefeitura municipal que conduz fiscais e policiais para apreender mercadorias de 
vendedores ambulantes não licenciados. Por extensão, o fiscal ou o policial do rapa.  
 

a) Para o efeito de humor dessa anedota, contribui, de maneira decisiva, um dos verbos do texto. 
De que verbo se trata? Justifique sua resposta.  
b) Reescreva o diálogo que compõe o texto, usando o discurso indireto. Comece com: O fiscal do 
“rapa” perguntou ao músico ...  
 
 
5. (UNICAMP) Leia os seguintes artigos do Capítulo VIII do novo Código Civil (Lei no. 10.406, de 
10 de janeiro de 2002):  
 
Art. 1.548. É nulo o casamento contraído:  
I – pelo enfermo mental sem o necessário discernimento para os atos da vida civil;  
II – por infringência de impedimento.  
(...)  
Art. 1.550. É anulável o casamento:  
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I – de quem não completou a idade mínima para casar;  
(...)  
VI – por incompetência da autoridade celebrante.  
 
a) Os enunciados que introduzem os artigos 1.548 e 1.550 têm sentido diferente. Explique essa 
diferença, comparando, do ponto de vista morfológico, as palavras nulo e anulável..  
b) Segundo o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2001), infringência vem de infringir 
(violar, transgredir, desrespeitar) + ência. Compare o processo de formação dessa palavra com o 
de incompetência, indicando eventuais diferenças e semelhanças 
 
 
6. (UFSCAR) Leia o trecho da reportagem da Revista Galileu, de fevereiro de 2011. 
 
Grãos Preciosos de Estrelas 

 
 
Grãos pairam ao redor de um quasar, objeto extrema- mente energético e luminoso situado no 
centro de uma galáxia distante. Os grãos ali descobertos incluem minerais de coloração vermelha 
e azul, conhecidos popularmente como rubis e safiras. 
 
Analisando os elementos linguísticos da reportagem, conclui- se que se trata de: 

a) informações intimistas sobre aspectos do mundo interior do autor.  
b) descrição estática, caracterizadora de objetos e de cenários.  
c) recriação ficcional subjetiva sobre dados da realidade exterior.  
d) narração sobre acontecimentos que se sucedem no tempo e no espaço.  
e) apresentação de argumentos para a defesa de ponto de vista do autor. 

 

 

 


