
 

 

PROVA DE SELEÇÃO – LÍNGUA PORTUGUESA                                   SÉRIE: 9º ANO 
 
Data: 21/11/2015 
 
Candidato (a):______________________________________________________ 

Obtido: 
 

Valor: 

10 

Leia a piada a seguir: 

Piada 1 
 O português vai até seu chefe (também português): 
 - Seu Joaquim, eu estive pensando... Nossos arquivos estão abarrotados. Não há mais espaço para uma 
única folha de papel. Então me ocorreu uma ideia: Será que nós não poderíamos jogar fora as pastas e os 
documentos que já têm mais de vinte anos??? 
 Ótima ideia, Manoel! Pode começar já. Mas antes, me faça um favor: por precaução, tire uma cópia de 
tudo. 

Cultura popular. 

Agora, leia uma piada de brasileiro contada por portugueses. 
 
Piada 2 

O brasileiro chega ao pé de um português e pergunta-lhe ao ouvido: 
- Onde é que fica o mictório? 
- Do outro lado. 
O brasileiro dá uma volta e pergunta no outro ouvido do português: 
- Onde é que fica o mictório? 

Cultura popular. 

 
QUESTÃO 1 – (1 ponto) - Explique por que tanto a ordem dada pelo chefe ao funcionário (Piada 1) quanto o 
comportamento do brasileiro (Piada 2) contrariam a lógica. 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 2 – (1 ponto) - Leia as definições para o verbo colonizar e o adjetivo eurocêntrico. 
 

Colonizar v. (1836 cf. SC) 1 t.d. criar colônia(s) ou transformar em colônia [...] 
3 t.d. fig. Alastrar-se por, propagar-se; invadir[...] 
[...] 
eurocêntrico adj. [...] que tende a interpretar o mundo segundo os valores do ocidente europeu [...] 

 
Pensando na relação histórica entre Brasil e Portugal, levante uma hipótese para explicar a existência de piadas de 
português contadas por brasileiros e vice-versa. 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 



 
QUESTÃO 3 – (1 ponto) - Leia o trecho de um livro do professor Sírio Possenti que analisa a linguagem das piadas.  
  
[...] piadas [...] versam sobre: sexo, política, racismo (e variantes que cumprem um papel semelhante, como etnia e 
regionalismo), canibalismo, instituições em geral (igreja, escola, casamento, maternidade, as próprias línguas), loucura, 
morte, desgraças, sofrimento, defeitos físicos [...] 
[...] são quase sempre veículo de um discurso proibido, subterrâneo, não oficial [...]. Segundo as piadas, por exemplo, as 
pessoas casam por interesse (e não por amor), os governantes são ridículos (e não competentes e dedicados), [...] as 
línguas são cheias de ambiguidades (e não códigos que servem para a comunicação eficiente e a expressão clara do 
pensamento) etc.  

 POSSENTI, Sírio. Os Humores da Língua: Análises Linguísticas de Piadas. Campinas, SP: Mercado de Letras, 1988. p.25 e 26. 

 
As piadas analisadas apresentam características apontadas por Sírio Possenti? Justifique sua resposta. 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

Releia a piada e compare-a a uma nova versão atentando para a fala da personagem Manoel. 
 

O português vai até seu chefe (também português): 
_ Seu Joaquim, eu estive pensando... Nossos arquivos estão abarrotados. Não há mais espaço para uma única 

folha de papel. Então me ocorreu uma ideia: Será que nós não poderíamos jogar fora as pastas e os documentos que já 
têm mais de vinte anos??? 

_ Ótima ideia, Manoel! Pode começar já, mas antes, me faça um favor: por precaução, tire uma cópia de tudo. 
Cultura popular. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
O português vai até seu chefe (também português): 
_ Seu Joaquim, nossos arquivos estão abarrotados. Não há mais espaço para uma única folha de papel. Podemos 

jogar fora as pastas e os documentos que já têm mais de vinte anos??? 
_ Ótima ideia, Manoel! Pode começar já, mas antes, me faça um favor: por precaução, tire uma cópia de tudo. 

Cultura popular. 
 

QUESTÃO 4 – (1 ponto) - Que diferença você observa entre o texto original e a nova versão quanto à maneira como 
Manoel se dirige ao chefe? Explique sua resposta. 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 5 – (1 ponto) - Considere o desfecho da piada original. Que motivos Manoel poderia ter para se dirigir ao 
chefe daquela forma, e não como na versão reescrita? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 6 – (1 ponto) - O verbo poderíamos, presente na piada original, está no futuro do pretérito do modo 
indicativo. Pensando no uso que se faz desse tempo/modo verbal, explique a escolha feita pelo funcionário dessa forma 
verbal.  

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 



 
QUESTÃO 7 – (1 ponto) - O texto a seguir é a introdução para uma cartilha que ajuda os pais a controlar o acesso dos 
filhos à internet. Leia-o e responda às questões. 

 

Internet saudável 
Os benefícios que a internet pode proporcionar são diversos e abrangem várias áreas na vida de uma 

pessoa. Atualmente, ficar totalmente independente de seus recursos pode ser um desafio bastante difícil. No trabalho, 
nos estudos, no lazer e nas tarefas cotidianas, por exemplo, ela está presente, simplificando as atividades e 
possibilitando a busca de mais informações e conhecimento. 

Usá-la com consciência e expor-se com cautela no ambiente virtual, no entanto, são atitudes essenciais 
para prevenir possíveis danos. Em virtude disso, crianças e adolescentes devem ser orientadas para um uso mais seguro 
da internet, que ajude a afastar os riscos a que poderão ser expostas. Nesta cartilha, os pais encontram dicas de como 
auxiliar e proteger os filhos dos perigos que a rede pode causar, sem proibi-los de aproveitar suas vantagens. 

http://www.unimed.coop.br/portalunimed/cartilhas/internet_saudavel/pdf/internet_saudavel_ . Acesso em 03/10/2015 
 

a) Segundo essa introdução, quais são os benefícios da internet e qual seria a vantagem de usá-la com mais consciência 
e cautela? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

b) Qual é o objetivo da cartilha?  

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

Leia o trecho de um artigo de opinião do escritor Marcelo Rubens Paiva. 
 

Tv or not tv 
[...] a mensagem não é compartilhar, unir, fraternité, mas destruir o outro cidadão para, sozinho, conquistar o 

grande prêmio. 
Cidadãos disputam o melhor corte de cabelo, brigam com chefes de cozinha, choram quando são derrotados, 

enfrentam provas que demonstram “superação”, costumam ser humilhados, aceitam as regras. 
Mas não é apenas falta de inteligência- ou excesso de músculos, narcisismo e tatuagens dos personagens- que 

agride o telespectador. 
É a mensagem de individualismo, que nada tem a ver como mundo de hiperconectividade, redes sociais, 

militância online e preocupações com sustentabilidade que os novos tempos despertam. 
As pessoas querem agregar, repartir, não se aproveitar das fraquezas de outros. 
O mundo mudou. 

http://cultura.estadao.com.br/blogs/marcelo-rubens-paiva/tv-or-not-tv/.Acesso em 04/10/2015 

 
QUESTÃO 8 – (1 ponto) - Qual é o tema do artigo de opinião? Explique que pistas você usou para responder. 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 9 – (1 ponto) - Que ponto de vista o autor do artigo defende em relação a esse tema? Explique. 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 10 – (1 ponto) - Retire do segundo parágrafo do texto: 
 
a. Um exemplo de verbo intransitivo; (______________________) 
b. Um exemplo de verbo transitivo direto e seu complemento objeto direto; (_________________________) 
c. Um exemplo de verbo transitivo indireto e seu complemento objeto indireto. (______________________) 

http://cultura.estadao.com.br/blogs/marcelo-rubens-paiva/tv-or-not-tv/.Acesso

