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Poruguês – Figuras de Linguagem – Médio [20 Questões] 
 

01 - (FUVEST SP)     

O anacoluto (quebra da estruturação lógica da frase), presente no provérbio “Quem ama o 

feio, bonito lhe parece”, também se verifica em: 

a) Quem o mal deseja ao seu vizinho, vem o seu pelo caminho. 

b) Quem anda sem dinheiro, não arranja companheiro. 

c) Quem com ferro fere, com ferro será ferido. 

d) Quem anda depressa é quem mais tropeça. 

e) Quem com o demo anda, com o demo acaba. 

 

02 - (UNP RN)     

Figuras de Linguagem são os desvios da norma culta, enquanto reforço de mensagem. 

Observe o seguinte fragmento:  

 

A luz crua da madrugada invadia meu quarto.  

 

Identifique a figura: 

a) antonomásia 

b) barbarismo 

c) eufemismo 

d) sinestesia 

 

03 - (UNIFOR CE)     

A frase em que NÃO há identificação correta de uma figura de estilo é: 

a) a escolher uma alternativa menor, conquistar o mundo = ironia. 

b) Vitor Hugo empolgaria multidões e faria história com a força da palavra escrita = 

hipérbole. 

c) sem nunca ter trocado a palavra e a imaginação por armas = metáfora. 

d) o mundo se pensava e se entendia = personificação. 

e) é a medida do fracasso desta missão, ou desta ilusão = antítese. 

 

04 - (UNIFICADO RJ)     

1 - Vontade de beijar os olhos da minha pátria 

         De niná-la, de passar-lhe a mão pelos cabelos”. 

2 - “Pátria, eu semente que nasci do vento 



 
 

2 
www.projetomedicina.com.br  

         Eu que não vou e não venho, eu que permaneço”. 

 

A partir dos exemplos 1 e 2, indique as respectivas figuras de linguagem: 

a) prosopopéia - aliteração. 

b) metáfora - gradação. 

c) hipérbole - antítese. 

d) aliteração - personificação. 

e) metonímia - assíndeto. 

 

05 - (Mackenzie SP)     

Bonde 

O transatlântico mesclado 

Dlendlena e esguicha luz 

Postretutas e famias sacolejam 

Oswald de Andrade 

 

Transatlântico mesclado é exemplo de: 

a) hipérbole, devido ao emprego do significado denotativo de transatlântico. 

b) metonímia, já que tanto transatlântico como bonde são veículos de transporte. 

c) linguagem sarcástica, pois associa meio de transporte popular a meio de transporte 

sofisticado. 

d) antítese, devido ao emprego inusitado do adjetivo mesclado. 

e) metáfora, pois estabelece uma analogia implícita entre bonde e transatlântico. 

 

06 - (PUC RS)      

Um escritor sempre poderá encontrar uma forma criativa para expressar algo, sem incorrer 

em fórmulas desgastadas pelo uso excessivo. Tal, no entanto, NÃO ocorre em: 

a) "Na rua, sustento o caule de uma grande rosa negra, que se abre sobre mim na chuva." 

(guarda-chuva) 

b) "Aquela andorinha que vai sumindo cada vez mais longe - será mesmo uma andorinha? 

Ou minha saudade que te mando?" (saudades) 

c) "Você disse que bala mata / bala não mata ninguém / a bala que mais mata / são os 

olhos de meu bem." (quadrinha) 

d) "Boião de leite que a noite leva com as mãos de trava para não sei quem beber e que 

embora levado devagarinho vai derramando pingos brancos pelo caminho." (lua cheia) 

e) "Tu és o pão que vai matar minha fome, a água que vai saciar minha sede, o sol que 

aquece minha vida." (declaração de amor) 
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TEXTO: 1 - Comum às questões: 7, 8 

  

       

" - Assim, pois, o sacristão da Sé, um dia. ajudando a missa, viu entrar a dama, que devia 
ser sua colaboradora na vida de D. Plácida. Viu-a outros dias, durante semanas inteiras, 
gostou, disse-lhe alguma graça, pisou-lhe o pé, ao acender os altares, nos dias de festa. Ela 
gostou dele, acercaram-se, amaram-se. Dessa conjunção de luxúrias vadias brotou D. 
Plácida. É de crer que D. Plácida não falasse ainda quando nasceu, mas se falasse podia 
dizer aos autores de seus dias: - Aqui estou. Para que me chamastes? E o sacristão e a 
sacristã naturalmente lhe responderiam: - Chamamos-te para queimar os dedos nos tachos, 
os olhos na costura, comer mal, ou não comer, andar de um lado para outro, na faina, 
adoecendo e sarando, com o fim de tornar a adoecer e sarar outra vez, triste agora, logo 
desesperada, amanhã resignada, mas sempre com as mãos no tacho e os olhos na costura, 
até acabar um dia na lama ou no hospital; foi para isso que te chamamos, num momento 
de simpatia". 

 (Machado de Assis, "Memórias Póstumas de Brás Cubas") 

 

07 - (FUVEST SP)     

A palavra destacada no trecho "que devia ser sua colaboradora na VIDA de D. Plácida" 

mantém uma relação sinonímica com a palavra DIA(S) em: 

a) "um dia, (...), viu entrar a dama". 

b) "Viu-a outros dias". 

c) "ao acender os altares, nos dias de festa". 

d) "podia dizer aos autores de seus dias". 

e) "até acabar um dia na lama". 

 

08 - (FUVEST SP)     

Consideradas no contexto em que ocorrem, constituem um caso de antítese as expressões 

a) "disse-lhe alguma graça" - "pisou-lhe o pé". 

b) "acertaram-se" - "amaram-se". 

c) "os dedos no tacho" - "os olhos na costura". 

d) "logo desesperada" - "amanhã resignada". 

e) "na lama" - "no hospital". 

 

TEXTO: 2 - Comum à questão: 9 

  

   

SUGESTÃO 
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          Sede assim – qualquer coisa 

          Serena, isenta, fiel. 

          Flor que se cumpre, 

          Sem pergunta. 

5        Onda que se esforça, 

          par exercício desinteressado. 

          Lua que envolve igualmente 

          Os noivos abraçados 

          e os soldados já frios. 

10      Também como este ar da noite: 

          sussurrante de silêncios, 

          cheio de nascimento e pétalas. 

          Igual à pedra detida, 

          Sustentando seu demorado destino. 

15      E a nuvem, leve e bela, 

          vivendo de nunca chegar a ser. 

          À cigarra, queimando-se em música, 

          ao camelo que mastiga a sua longa solidão, 

          ao pássaro que procura o fim do mundo, 

20      ao boi que vai com inocência para a morte. 

          Sede assim qualquer coisa 

          Serena, isenta, fiel. 

          Não como o resto dos homens 

 

09 - (ITA SP)     

Assinale a opção em que ocorreu a figura de estilo chamada paradoxo: 

a) “Flor que se cumpre, sem pergunta.” 

b) “e os soldados já frios.” 

c) “sussurrantes de silêncios.” 

d) “sustentando seu demorado destino.” 

e) “ao pássaro que procura o fim do mundo”. 

 

TEXTO: 3 - Comum à questão: 10 
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Outro dia, falando na vida do caboclo nordestino, eu disse aqui que ele não era infeliz. 
Ou não se sente infeliz, o que dá no mesmo. Mas é preciso compreender quanto varia o 
conceito de felicidade entre o homem urbano e essa nossa variedade de brasileiro rural. 
Para o homem da cidade, ser feliz se traduz em “ter coisas”: ter apartamento, rádio, 
geladeira, televisão, bicicleta, automóvel. Quanto mais engenhocas mecânicas possuir, mais 
feliz se presume. Para isso se escraviza, trabalha dia e noite e se gaba de bem sucedido. O 
homem daqui, seu conceito de felicidade é muito mais subjetivo: ser feliz não é ter coisas; 
ser feliz é ser livre, não precisar de trabalhar. E, mormente, não trabalhar obrigado. 
Trabalhar à vontade do corpo, quando há necessidade inadiável. Tipicamente, os três dias 
de jornal por semana que o morador deve a fazenda, segundo o costume, são chamados “a 
sujeição”. O melhor patrão do mundo não é o que paga mais, é o que não exige sujeição. E 
a situação de meeiro é considerada ideal, não porque permita um maior desafogo 
econômico – o que nem sempre acontece – mas sim porque meeiro não é sujeito. 

(Rached de Queiroz. Cem crônicas escolhidas. Rio de Janeiro: J. Olympio Editora, 1989. p. 216) 

 

 

10 - (UNIFOR CE)     

Anacoluto é uma figura em que ocorre quebra da estrutura sintática da oração. 

Há anacoluto, portanto, no segmento: 

a) Outro dia, falando na vida do caboclo nordestino, eu disse aqui que ele não era infeliz. 

b) Para o homem da cidade, ser feliz se traduz em “ter coisas”. 

c) O homem daqui, seu conceito de felicidade é muito mais subjetivo. 

d) Ser feliz não é ter coisas; ser feliz é ser livre, não precisar de trabalhar. 

e) O melhor patrão do mundo não é o que paga mais, é o que não exige sujeição. 

 

TEXTO: 4 - Comum à questão: 11 

  

   

Texto  

 

Tanto de meu estado me acho incerto, 

Que em vivo ardor tremendo estou de frio; 

Sem causa, juntamente choro e rio; 

O Mundo todo abarco e nada aperto. 

                                                              Camões 

 

 

11 - (Mackenzie SP)     

No verso Que em vivo ardor tremendo estou de frio NÃO ocorre: 
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a) paradoxo. 

b) ordem inversa dos termos na oração. 

c) relação de conseqüência com a oração anterior. 

d) emprego de verbo no gerúndio. 

e) equivalência sintática entre de frio e “poema de Camões”. 

 

TEXTO: 5 - Comum à questão: 12 

  

      

Antes de concluir este capítulo, fui à janela indagar da noite por que razão os sonhos 
hão de ser assim tão tênues que se esgarçam ao menor abrir de olhos ou voltar de corpo, e 
não continuam mais. A noite não me respondeu logo. Estava deliciosamente bela, os 
morros palejavam de luar e o espaço morria de silêncio. Como eu insistisse, declarou-me 
que os sonhos já não pertencem à sua jurisdição. Quando eles moravam na ilha que 
Luciano lhes deu, onde ela tinha o seu palácio, e donde os fazia sair com as suas caras de 
vária feição, dar-me-ia explicações possíveis. Mas os tempos mudaram tudo. Os sonhos 
antigos foram aposentados, e os modernos moram no cérebro da pessoa. Estes, ainda que 
quisessem imitar os outros, não poderiam fazê-lo; a ilha dos Sonhos, como a dos Amores, 
como todas as ilhas de todos os mares, são agora objeto da ambição e da rivalidade da 
Europa e dos Estados Unidos. 

Machado de Assis – D.Casmurro 

palejavam: tornavam pálidos 

 

 

12 - (Mackenzie SP)     

No texto, o elemento noite é exemplo de: 

a) metáfora, devido à comparação explícita entre noite e “Deus”. 

b) metonímia, devido à analogia entre noite e “sonhos”. 

c) prosopopéia, já que noite é elemento inanimado que responde ao narrador. 

d) hipérbole, pois seu sentido está ampliado. 

e) catacrese, por ser uma metáfora cristalizada pelo uso popular. 

 

TEXTO: 6 - Comum à questão: 13 

  

   

MYSTERIUM1 
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"Eu vi ainda debaixo do sol que a corrida não é para os mais ligeiros, nem a batalha para os 

mais fortes, nem o pão para os mais sábios, nem as riquezas para os mais inteligentes, mas 

tudo depende do tempo e do acaso." 

 Eclesiastes 

  

1 Ao tempo e ao acaso eu acrescento o grão de imprevisto. E o grão da loucura, a razoável 

loucura que é infinita na nossa finitude. Vejo minha vida e obra seguindo assim por trilhos 

paralelos e tão próximos, trilhos que podem se juntar (ou não) lá adiante mas tudo sem 

explicação, não tem explicação. 

2 Os leitores pedem explicações, são curiosos e fazem perguntas. Respondo. Mas se me 

estendo nas respostas, acabo por pular de um trilho para outro e começo a misturar a 

realidade com o imaginário, faço ficção em cima de ficção, ah! Tanta vontade 

(disfarçada) de seduzir o leitor, esse leitor que gosta do devaneio. Do sonho. Queria 

estimular sua fantasia mas agora ele está pedindo lucidez, quer a luz da razão. 

3 Não gosto de teorizar porque na teoria acabo por me embrulhar feito um caramelo em 

papel transparente, me dê um tempo! Eu peço. Quero ficar fria, espera. Espera que 

estou me aventurando na busca das descobertas, "Devagar já é pressa!", disse 

Guimarães Rosa. Preciso agora atravessar o cipoal2 dos detalhes e são tantos! E 

tamanha a minha perplexidade diante do processo criador, Deus! Os indevassáveis 

signos e símbolos. Ainda assim, avanço em meio da névoa, quero ser clara em meio 

desse claro que de repente ficou escuro, estou perdida? 

4 Mais perguntas, como nasce um conto? E um romance? Recorro a uma certa aula 

distante (Antonio Candido) onde aprendi que num texto literário há sempre três 

elementos: a idéia, o enredo e a personagem. A personagem, que pode ser aparente ou 

inaparente, não importa. Que pode ser única ou se repetir, tive uma personagem que 

recorreu à máscara para não ser descoberta, quis voltar num outro texto e usou 

disfarce, assim como faz qualquer ser humano para mudar de identidade. 

5 Na tentativa de reter o questionador, acabo por inventar uma figuração na qual a idéia 

é representada por uma aranha. A teia dessa aranha seria o enredo. A trama. E a 

personagem, o inseto que chega naquele vôo livre e acaba por cair na teia da qual não 

consegue fugir, enleado pelos fios grudentos. Então desce (ou sobe) a aranha e nhac! 

Prende e suga o inseto até abandoná-lo vazio. Oco. 

6 O questionador acha a imagem meio dramática mas divertida, consegui fazê-lo sorrir? 

Acho que sim. Contudo, há aquele leitor desconfiado, que não se deixou seduzir porque 

quer ver as personagens em plena liberdade e nessa representação elas estão como 

que sujeitas a uma destinação. A uma condenação. E cita Jean-Paul Sartre que pregava 
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a liberdade também para as personagens, ah! Odiosa essa fatalidade dos seres 

humanos (inventados ou não) caminhando para o bem e para o mal. Sem mistura. 

7 Começo a me sentir prisioneira dos próprios fios que fui inventar, melhor voltar às 

divagações iniciais onde vejo (como eu mesma) o meu próximo também embrulhado. 

Ou embuçado3? Desembrulhando esse próximo, também vou me revelando e na 

revelação, me deslumbro para me obumbrar4 novamente nesta viragem-voragem do 

ofício. 

(TELLES, Lygia Fagundes. "Durante aquele estranho chá: perdidos e achados".  Rio de 

Janeiro: Rocco, 2002.) 

 

1 – palavra latina para "mistério" 

2 – mato abundante de cipós 

3 – escondido 

4 – cobrir de sombras 

 

13 - (UERJ)     

As figuras de linguagem são recursos que afastam as construções lingüísticas de seu valor 

literal, com o objetivo de tornar essas construções mais expressivas. 

O emprego de uma figura de linguagem e sua correta nomeação estão presentes em: 

a) "E o grão da loucura, a razoável loucura que é infinita na nossa finitude." (1º parágrafo) 

- alusão 

b) "Ainda assim, avanço em meio da névoa," (3º parágrafo) - metáfora 

c) "quero ser clara em meio desse claro que de repente ficou escuro," (3º parágrafo) - 

ironia 

d) "O questionador acha a imagem meio dramática mas divertida," (6º parágrafo) - 

metonímia 

 

TEXTO: 7 - Comum à questão: 14 

  

       

 O CORPO 

 

Acrobata enredado 

Em clausura de pele 

Sem nenhuma ruptura 

Para onde me leva 

Sua estrutura? 
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Doce máquina 

Com engrenagem de músculos 

Suspiro e rangido 

O espaço devora 

Seu movimento 

(Braços e pernas 

sem explosão) 

 

Engenho de febre 

Sono e lembrança 

Que arma 

E desarma minha morte 

Em armadura de treva. 

ARMANDO FREITAS FILHO 

http://geocities.yahoo.com.br/jerusalem_ 3/armandofreitasfilho.html 

 

 

 

14 - (UERJ)     

A concisão é uma das características que mais se destacam na estrutura do poema. 

Essa concisão pode ser atribuída a: 

a) clara ausência de conectivos, explorando a sonoridade do poema 

b) pouco uso de metáforas, enfatizando a fragmentação dos versos 

c) abrupta mudança de versos, reforçando a lógica das idéias 

d) baixa freqüência de verbos, exprimindo a inércia do eu lírico 

 

TEXTO: 8 - Comum à questão: 15 

  

       

OLHOS DE RESSACA 

  Enfim, chegou a hora da encomendação e da partida. Sancha quis despedir-se do 
marido, e o desespero daquele lance consternou a todos. Muitos homens choravam 
também, as mulheres todas. Só Capitu, amparando a viúva, parecia vencer-se a si mesma. 
Consolava a outra, queria arrancá-la dali. A confusão era geral. No meio dela, Capitu olhou 
alguns instantes para o cadáver tão fixa, tão apaixonadamente fixa, que não admira lhe 
saltassem algumas lágrimas poucas e caladas. 
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  As minhas cessaram logo. Fiquei a ver as dela; Capitu enxugou-as depressa, olhando a 

furto para a gente que estava na sala. Redobrou de carícias para a amiga, e quis levá-la; 

mas o cadáver parece que a retinha também. Momento houve em que os olhos de Capitu 

fitaram o defunto, quais os da viúva, sem o pranto nem palavras desta, mas grandes e 

abertos, como a vaga do mar lá fora, como se quisesse tragar também o nadador da 

manhã. 

 (ASSIS, Machado de. "Dom Casmurro". Capítulo 123. São Paulo: Martin Claret, 2004.) 

 

"(...) não admira lhe saltassem algumas LÁGRIMAS poucas e caladas." 

"As minhas cessaram logo." 

 

 

15 - (UERJ)     

Nessa passagem, encontra-se um recurso de coesão textual em que o termo destacado é 

retomado por meio de elipse. 

Esse mesmo recurso é empregado em: 

a) "QUIS DESPEDIR-SE DO MARIDO, e o desespero daquele lance consternou a todos."  

b) "Muitos homens CHORAVAM também, as mulheres todas." 

c) "Redobrou de carícias para A AMIGA, e quis levá-la;"  

d) "quais os DA VIÚVA, sem o pranto nem palavras desta," 

 

TEXTO: 9 - Comum à questão: 16 

  

   

 

A Universidade é só o começo 
  Na última década, a universidade viveu uma espécie de milagre da multiplicação dos 

diplomas. O número de graduados cresceu de 225 mil no final dos anos 80 para 325 mil no 

levantamento mais recente do Ministério da Educação em 2000. 

  A entrada no mercado de trabalho desse contingente, porém, não vem sendo 

propriamente triunfal como uma festa de formatura. Engenheiros e educadores, 

professores e administradores, escritores e sobretudo empresários têm sussurrado uma 

frase nos ouvidos dessas centenas de milhares de novos graduados: "O diploma está nu". 

 Passaporte tranqüilo para o emprego na década de 80, o certificado superior vem sendo 

exigido com cada vez mais vistos. 

  Considerado um dos principais pensadores da educação no país, o economista Cláudio 

de Moura Castro sintetiza a relação atual do diploma com o mercado de trabalho em uma 
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frase: "Ele é necessário, mas não suficiente". O raciocínio é simples. Com o aumento do 

número de graduados no mercado, quem não tem um certificado já começa em 

desvantagem. 

  Conselheiro-chefe de educação do Banco Interamericano de Desenvolvimento durante 

anos, ele compara o sem-diploma a alguém "em um mato sem cachorro no qual os outros 

usam armas automáticas e você um tacape". Por outro lado, o economista- educador diz 

que ter um fuzil, seja lá qual for, não garante tanta vantagem assim nessa floresta. 

  Para Robert Wong, o diagnóstico é semelhante. Só muda a metáfora. Principal executivo 

na América do Sul da Korn/Ferry International, maior empresa de recrutamento de altos 

executivos do mundo, ele equipará a formação acadêmica com a potência do motor de um 

carro. 

 Equilibrados de mais acessórios, igualado o preço, o motor pode desempatar a escolha do 

consumidor. "Tudo sendo igual, a escolaridade faz a diferença." 

  Mas assim como Moura Castro, o head hunter defende a idéia de que um motor 

turbinado não abre automaticamente as portas do mercado. Wong conta que no mesmo 

dia da entrevista à Folha [Jornal "Folha de S. Paulo"] trabalhava na seleção de um executivo 

para uma multinacional na qual um dos principais candidatos não tinha experiência 

acadêmica. "É um self-made man." 

  Brasileiro nascido na China, Wong observa que é em países como esses, chamados "em 

desenvolvimento", que existem mais condições hoje para o sucesso de profissionais como 

esses, de perfil empreendedor. (...) 

 (Cassiano Elek Machado: A universidade é só o começo. "Folha de S. Paulo", 
27/07/2002. Disponível na Internet: http://www1.folha.uol.com.br/folha/sinapse. Data de 
acesso: 24/08/2004) 

 

16 - (ITA SP)     

No texto, os especialistas que expressam suas opiniões usam de algumas metáforas. 

Assinale a opção em que o termo metafórico não corresponde ao elemento que ele 

substitui. 

a) tacape / diploma universitário 

b) fuzil / diploma universitário 

c) floresta / mercado de trabalho 

d) potência do motor / diploma universitário 

e) carro / candidato a um emprego 

 

TEXTO: 10 - Comum à questão: 17 
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  O filme "Cazuza - O tempo não pára" me deixou numa espécie de felicidade 
pensativa. Tento explicar por quê. Cazuza mordeu a vida com todos os dentes. A doença e a 
morte parecem ter-se vingado de sua paixão exagerada de viver. É impossível sair da sala 
de cinema sem se perguntar mais uma vez: o que vale mais, a preservação de nossas forças, 
que garantiria uma vida mais longa, ou a livre procura da máxima intensidade e variedade 
de experiências? 

  Digo que a pergunta se apresenta "mais uma vez" porque a questão é hoje trivial e, ao 

mesmo tempo, persecutória. (...) 

  Obedecemos a uma proliferação de regras que são ditadas pelos progressos da 

prevenção. Ninguém imagina que comer banha, fumar, tomar pinga, transar sem camisinha 

e combinar, sei lá, nitratos com Viagra seja uma boa idéia. De fato não é. À primeira vista, 

parece lógico que concordemos sem hesitação sobre o seguinte: não há ou não deveria 

haver prazeres que valham um risco de vida ou, simplesmente, que valham o risco de 

encurtar a vida. De que adiantaria um prazer que, por assim dizer, cortasse o galho sobre o 

qual estou sentado? 

  Os jovens têm uma razão básica para desconfiar de uma moral prudente e um pouco 

avara que sugere que escolhamos sempre os tempos suplementares. É que a morte lhes 

parece distante, uma coisa com a qual a gente se preocupará mais tarde, muito mais tarde. 

Mas sua vontade de caminhar na corda bamba e sem rede não é apenas a inconsciência de 

quem pode esquecer que "o tempo não pára". É também (e talvez sobretudo) um 

questionamento que nos desafia: para disciplinar a experiência, será que temos outras 

razões que não sejam só a decisão de durar um pouco mais? 

 (Contardo Calligaris," Folha de S. Paulo") 

 

 

17 - (FUVEST SP)     

As opções de vida que se caracterizam pela "preservação de nossas forças" e pela "procura 

da máxima intensidade e variedade de experiências" estão metaforizadas no texto, 

respectivamente, pelas expressões: 

a) "regras" e "moral prudente". 

b) "galho" e "corda bamba". 

c) "dentes" e "rede". 

d) "prazeres" e "progressos da prevenção". 

e) "risco de vida" e "tempos suplementares". 

 

TEXTO: 11 - Comum à questão: 18 
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O pregar há-de ser como quem semeia, e não como quem ladrilha ou azuleja. Ordenado, 
mas como as estrelas. (...) Todas as estrelas estão por sua ordem; mas é ordem que faz 
influência, não é ordem que faça lavor. Não fez Deus o céu em xadrez de estrelas, como os 
pregadores fazem o sermão em xadrez de palavras. Se de uma parte há-de estar branco, da 
outra há-de estar negro; se de uma parte está dia, da outra há-de estar noite; se de uma 
parte dizem luz, da outra hão-de dizer sombra; se de uma parte dizem desceu, da outra 
hão-de dizer subiu. Basta que não havemos de ver num sermão duas palavras em paz? 
Todas hão-de estar sempre em fronteira com o seu contrário? Aprendamos do céu o estilo 
da disposição, e também o das palavras. 

 (Vieira, "Sermão da Sexagésima".) 

 

18 - (UFSCar SP)     

A metáfora do xadrez é explicada, no texto, com a seguinte figura de linguagem: 

a) hipérbole. 

b) antítese. 

c) repetição. 

d) rima. 

e) metonímia. 

 

TEXTO: 12 - Comum à questão: 19 

  

          

[...] 

           Em diversos países, sair de casa jovem é um rito de passagem natural para a 
vida adulta. Uma espécie de serviço militar obrigatório para deixar de lado a dependência 
doméstica e provar que é possível se virar sozinho. Nos Estados Unidos, alguns estudantes 
preferem morar em alojamentos universitários mesmo quando a casa dos pais está 
localizada na mesma cidade. Além de [isto] ser encarado como uma forma de aproveitar 
ainda mais os anos de universidade, há uma certa pressão familiar para que os filhos 
cortem logo o cordão umbilical com os pais. 

           Nos países de cultura latina, a situação é outra. Uma pesquisa publicada em 1996 na 

Espanha revelou que, apesar da taxa de desemprego ser o dobro da taxa alemã, boa parte 

dos jovens desempregados espanhóis viviam melhor do que os sem trabalho da Alemanha 

porque viviam com os pais. 

           No Brasil, as condições econômicas tornam o ato de sair de casa um privilégio. Mas é 

claro que essa não é a única razão para ver tantos jovens de classe média – muitos deles 

com mais de 30 anos – protegidos no ninho dos pais. Além das diferenças culturais, há uma 

certa mentalidade que não estimula a autonomia dos jovens no país. Talvez o traço mais 

visível dessa mentalidade seja a resistência que os jovens brasileiros têm para aceitar 
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trabalhos considerados “menos nobres”. É incrível como, por aqui, tarefas como trabalhar 

em fast-foods, servir mesas em restaurantes e carregar malas em hotéis são vistas com 

menosprezo. Os pais também são culpados disso. Preferem ver os filhos fazendo nada sob 

suas asas a tê-los exercendo uma atividade “não tão nobre” como primeiro emprego. Em 

vez de se orgulharem de vê-los batalhando seu espaço no mercado de trabalho, ficam 

preocupados com o que as outras famílias vão pensar – como se eles não fossem capazes 

de sustentar sua prole. 

           É bem provável que esse comportamento típico da classe média brasileira seja uma 

herança da velha mentalidade da casa grande nas antigas fazendas, quando as famílias 

abastadas preparavam os seus filhos para se tornarem bacharéis e deixavam para os 

escravos todas as outras tarefas.           Sem a disposição para ganhar dinheiro antes de 

receber um diploma, perde-se a oportunidade de desenvolver o espírito empreendedor e 

de ganhar auto-suficiência para realizar tarefas domésticas. Ironicamente, boa parte dos 

jovens brasileiros somente ganham essa autonomia quando podem estudar em outro país. 

Lá fora, trabalhar como baby-sitter e regar plantas para complementar a renda é algo 

absolutamente normal. 

           É normal no Brasil ver jovens entediados clamando por autonomia sentados no sofá em 

frente à televisão. Mas como alguém pode ser independente sem ralar um pouco pela 

própria grana e pelo próprio futuro? 

(Fernanda C. Massaroto. Revista Superinteressante, agosto de 2001, p.106.) 

 

 

19 - (USS RJ)     

Em “... resistência que os jovens brasileiros têm para aceitar trabalhos considerados “menos 

nobres” (L. 21-22), as aspas foram usadas para destacar: 

a) uma citação 

b) um eufemismo 

c) um comentário marginal 

d) uma impropriedade de expressão 

e) um vulgarismo  

 

TEXTO: 13 - Comum à questão: 20 

  

   

Luta de Classes 
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          Não é que dona Maria de Lurdes (Malu) não entenda, é que lhe explicam mal as coisas. 

Por exemplo. Uma noite ela perguntou para o   

          marido que história era aquela de luta de classes e o marido, já meio dormindo, 

respondeu: 

          _ São os empregados contra nós. 

          No dia seguinte, dona Malu já olhou para a Ernestina, 20 anos com a família, de outro 

jeito. 

          _ Que foi, dona Malu? 

          _ Nada, nada. 

          No almoço, dona Malu pediu mais detalhes ao marido. 

          _ O que é que os empregados querem? 

          _ O quê, Malu? 

          _ Os empregados. O que é que eles querem de nós? 

          O marido respirou fundo e ia começar a responder quando Ernestina entrou na sala do 

almoço e dona Malu o deteve com um gesto. Não na  

          frente do inimigo. 

          Ernestina voltou para a cozinha. O marido de dona Malu se serviu de guisadinho, mas não 

chegou a levar a primeira garfada à boca. 

          _ Pare! – gritou dona Malu, que tivera um súbito e terrível pensamento: vidro moído na 

comida. 

          _Por quê, Malu? 

          _ Não toque nessa comida! 

          _ Como é que eu vou almoçar sem tocar na comida? 

          _ Vamos almoçar fora. 

          _ Que história é essa, Malu. Logo hoje que a Ernestina fez o meu prato preferido! 

          _ Justamente por isso. De noite eu faço guisadinho para você. 

          _ Eu prefiro o guisadinho da Ernestina. 

          Mas dona Malu já começara a limpar a sua mesa. Ernestina fez cara feia quando viu o seu 

guisado voltar, intocado, para a cozinha. Em 20  

         anos, era a primeira vez que acontecia aquilo. 

          _ Não gostaram, é? 

          _ Não tenho que lhe dar satisfações. 

          A senhora anda muito engraçada. 

          _ Veja como fala. 

          _ O que é que eu faço para o jantar? 

          _ Nada. Pode tirar o resto do dia. 

          Ernestina murmurou alguma coisa, emburrada. 
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          _ Que foi? _ perguntou dona Malu. 

          _ Se a senhora não está satisfeita comigo... 

          _ Eu? Você é que está contra nós! 

          _ Eu, dona Malu? 

          _ Não finja. Pelo menos tenha a hombridade de lutar de frente. 

          Nem Ernestina nem dona Malu sabiam o que queria dizer hombridade e ficou por isso 

mesmo. Ernestina também não sabia que luta era  

         aquela, mas se dona Malu queria briga, ia ter briga. Não seria a primeira vez. 

          _ A senhora está me despedindo? 

          Dona Malu pensou um pouco. Afinal, eram 20 anos. Mesmo que Ernestina tivesse, 

finalmente, revelado a sua duplicidade, 20 anos eram 20  

          anos. E seria melhor ter o inimigo dentro de casa, onde ele podia ser controlado. 

          _ Não está despedida. Mas de agora em diante, eu faço a comida. Você só limpa a casa e 

lava os pratos. Não faz nem o cafezinho. 

          _ Está bem. 

          Era a guerra. Ou uma trégua declarada. Passaram a conviver de cara fechada, dona Malu e 

Ernestina. Uma vez o marido de dona Malu foi   

          pego em flagrante na cozinha pedindo para Ernestina fazer um dos seus pudins de laranja 

escondido. Foi tachado de traidor de sua classe.     

          Dona Malu passou a cozinhar, sob olhar crítico e, às vezes, os risos abafados, de Ernestina. 

E na noite em que dona Malu viu na televisão   

          um filme de espionagem em que um agente infiltrado em território inimigo mandava 

mensagens de rádio para suas forças com um  

          transmissor secreto, correu a dar uma busca no quarto de Ernestina. Não encontrou 

nenhum transmissor mas, por via das dúvidas,  

          impugnou um radinho de pilha. 

(Luís F. Veríssimo –  Novas Comédias da Vida Privada  - L&PM,1996) 

 

20 - (UNIFOA MG)     

“ _Por quê, Malu?”  

Assinale a alternativa que apresenta erro no emprego do termo sublinhado no exemplo 

acima. 

a) Não sei porque você não vem. 

b) Só eu sei os problemas por que passei. 

c) Você não trabalha por quê? 

d) Porque estava atrasada, não pude fazer a prova. 

e) Deve haver um porquê para as suas falhas. 
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GABARITO:  

 

1) Gab: A 

 

2) Gab: D 

 

3) Gab: E 

 

4) Gab: A 

 

5) Gab: E 

 

6) Gab:E 

 

7) Gab: D 

 

8) Gab: D 

 

9) Gab: C 

 

10) Gab: C 

 

11) Gab: E 

 

12) Gab: C 

 

13) Gab: B 

 

14) Gab: D 

 

15) Gab: B 

 

16) Gab:A 

 

17) Gab: B 

 

18) Gab: B 

 

19) Gab: B 

 

20) Gab: 

 


