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PROVA 1 – Compreensão leitora e aspectos linguísticos 
INSTRUÇÕES: As questões de 1 a 15 referem-se ao texto 1. 
Texto 1 

Um apólogo 
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Era uma vez uma agulha, que disse a um novelo de linha: 
— Por que está você com esse ar, toda cheia de si, toda enrolada, para fingir que vale 
alguma cousa neste mundo? 
— Deixe-me, senhora. 
— Que a deixe? Que a deixe, por quê? Porque lhe digo que está com um ar insuportável? 
Repito que sim, e falarei sempre que me der na cabeça. 
— Que cabeça, senhora?  A senhora não é alfinete, é agulha.  Agulha não tem cabeça. Que 
lhe importa o meu ar? Cada qual tem o ar que Deus lhe deu. Importe-se com a sua vida e 
deixe a dos outros. 
— Mas você é orgulhosa. 
— Decerto que sou. 
— Mas por quê? 
— É boa!  Porque coso.  Então os vestidos e enfeites de nossa ama, quem é que os cose, 
senão eu? 
— Você?  Esta agora é melhor. Você é que os cose? Você ignora que quem os cose sou eu 
e muito eu? 
— Você fura o pano, nada mais; eu é que coso, prendo um pedaço ao outro, dou feição aos 
babados... 
— Sim, mas que vale isso? Eu é que furo o pano, vou adiante, puxando por você, que vem 
atrás obedecendo ao que eu faço e mando... 
— Também os batedores vão adiante do imperador. 
— Você é imperador? 
— Não digo isso. Mas a verdade é que você faz um papel subalterno, indo adiante; vai só 
mostrando o caminho, vai fazendo o trabalho obscuro e ínfimo. Eu é que prendo, ligo, 
ajunto... 
Estavam nisto, quando a costureira chegou à casa da baronesa. Não sei se disse que isto se 
passava em casa de uma baronesa, que tinha a modista ao pé de si, para não andar atrás 
dela. Chegou a costureira, pegou do pano, pegou da agulha, pegou da linha, enfiou a linha 
na agulha, e entrou a coser.  Uma e outra iam andando orgulhosas, pelo pano adiante, que 
era a melhor das sedas, entre os dedos da costureira, ágeis como os galgos de Diana — para 
dar a isto uma cor poética. E dizia a agulha: 
— Então, senhora linha, ainda teima no que dizia há pouco? Não repara que esta distinta 
costureira só se importa comigo; eu é que vou aqui entre os dedos dela, unidinha a eles, 
furando __________ e acima... 
A linha não respondia; ia andando. Buraco aberto pela agulha era logo enchido por ela, 
silenciosa e ativa, como quem sabe o que faz, e não está para ouvir palavras loucas. A 
agulha, vendo que ela não lhe dava resposta, calou-se também, e foi andando. E era tudo 
silêncio na saleta de costura; não se ouvia mais que o plic-plic-plic-plic da agulha no pano. 
Caindo o sol, a costureira dobrou a costura, para o dia seguinte. Continuou ainda nessa e no 
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outro, até que no quarto acabou a obra, e ficou esperando o baile. 
Veio a noite do baile, e a baronesa vestiu-se. A costureira, que a ajudou a vestir-se, levava 
a agulha espetada no corpinho, para dar algum ponto necessário. E enquanto compunha o 
vestido da bela dama, e puxava de um lado ou outro, arregaçava daqui ou dali, alisando, 
abotoando, acolchetando, a linha para mofar da agulha, perguntou-lhe: 
— Ora, agora, diga-me, quem é que vai ao baile, no corpo da baronesa, fazendo parte do 
vestido e da elegância? Quem é que vai dançar com ministros e diplomatas, enquanto você 
volta para a caixinha da costureira, antes de ir para o balaio das mucamas?  Vamos, diga lá. 
Parece que a agulha não disse nada; mas um alfinete, de cabeça grande e não menor 
experiência, murmurou à pobre agulha:  
— Anda, aprende, tola. Cansas-te em abrir caminho para ela e ela é que vai gozar da vida, 
enquanto aí ficas na caixinha de costura. Faze como eu, que não abro caminho para 
ninguém. Onde me espetam, fico.  
Contei esta história a um professor de melancolia, que me disse, abanando a cabeça: 
— Também eu tenho servido de agulha a muita linha ordinária! 
Disponível em: <	  http://www.releituras.com/machadodeassis_apologo.asp>. Acesso 
em: 14 jul. 2014. 

 
Assinale a alternativa correta: 
 

1. A expressão toda cheia de si (l. 02) indica que o novelo de linha sentia-se: 
a. Desprezado. 
b. Contrariado. 
c. Feliz. 
d. Convencido 

 
 

2. O pronome lhe (l. 05) pode ser substituído, sem alteração de sentido, por: 
a. Ele. 
b. A ele. 
c. Você. 
d. A você. 

 
 

3. O uso de decerto (l. 11) tem o sentido de: 
a. Certamente não. 
b. Certamente sim. 
c. Talvez. 
d. Sempre. 

 
 

4. O verbo coso (l. 13), pode ser trocado, sem alteração de sentido, por: 
a. Cozinhar. 
b. Colocar. 
c. Costurar. 
d. Poder 
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5. O pronome os (l. 15) refere-se a: 
a. Vestidos. 
b. Enfeites. 
c. Você. 
d. Vestidos e enfeites. 

 
 

6. O uso de muito (l. 16) demonstra, por parte da personagem, a intenção de: 
a. Reforçar a realização da ação. 
b. Reforçar o tempo de realização da ação. 
c. Reforçar o sujeito que realiza a ação. 
d. Reforçar o sentido do verbo ignorar. 

 
 

7. Em “Mas a verdade é que você faz um papel subalterno [...]” (l. 23), o uso da expressão 
destacada tem como sinônimo: 

a. Importante. 
b. Necessário. 
c. Proporcional. 
d. Secundário. 

 
 

8. Ao lermos no texto “Não sei se disse [...]” (l. 26), percebemos no texto a voz: 
a. Da agulha. 
b. Do narrador. 
c. Do novelo de linha. 
d. Do autor. 

 
 

9. A preposição que completa corretamente o trecho da linha 34 é: 
a. Em baixo. 
b. Abaixo. 
c. A baixo. 
d. Há baixo. 

 
 

10. O uso do conetivo e (l. 36) dá a frase o sentido de: 
a. Exclusão. 
b. Soma. 
c. Contraste. 
d. Tempo. 

 
 

11. A expressão plic-plic-plic-plic (l. 38) é uma figura de linguagem que tem por função: 
a. Estabelecer uma comparação. 
b. Demonstrar exagero. 
c. Demonstrar o uso da parte pelo todo. 
d. Reproduzir um ruído. 
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12. O termo presente na linha 45 que indica reprodução de língua falada é: 
a. Quem. 
b. Agora. 
c. Ora. 
d. Fazendo. 

 
 

13. A palavra tola (l. 50) pode ser trocada, sem alteração de sentido, por: 
a. Teimosa. 
b. Tonta. 
c. Cega. 
d. Ingênua. 
 

 
14. O fechamento do texto, “Também eu tenho servido de agulha a muita linha ordinária!” (l. 

54) traz uma figura de linguagem, que é: 
a. Metonímia. 
b. Hipérbole. 
c. Comparação. 
d. Metáfora. 

 
 

15. Quanto ao gênero textual, Um apólogo trata-se de: 
a. Uma crônica. 
b. Um conto. 
c. Um romance. 
d. Uma novela. 
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INSTRUÇÕES: As questões de 16 a 20 referem-se ao texto 2. 

Texto 2 
 

Tempos Modernos – Lulu Santos 
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Eu vejo a vida melhor no futuro 
Eu vejo isso por cima de um muro de ___________ 
Que insiste em nos rodear 
 
Eu vejo a vida mais clara e farta 
Repleta de toda satisfação 
Que se tem direito 
Do firmamento ao chão 
 
Eu quero crer no amor numa boa 
Que isto ___________ pra qualquer pessoa 
Que realizar a força que tem uma paixão 
 
Eu vejo um novo começo de era 
De gente fina, elegante e sincera 
Com habilidade 
Pra dizer mais sim do que não, não não 
 
Hoje o tempo voa, amor 
Escorre pelas mãos 
Mesmo sem se sentir 
 
Não há tempo que volte, amor 
Vamos viver tudo o que há pra viver 
Vamos nos permitir 
 

 
 

Assinale a alternativa correta: 
 

16. A palavra que corretamente completa a lacuna da linha 1 é: 
a. Hipocresia. 
b. Hipocrisia. 
c. Ipocresia. 
d. Ipocrisia. 

 
 

17. O uso do pronome nós (l. 03) pode ser entendido como uma tentativa de: 
a. Reforçar o eu-lírico. 
b. Mostrar que a música tem mais de um compositor. 
c. Aproximar o leitor/ouvinte do texto. 
d. Fazer corretamente a concordância com o verbo. 
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18. A expressão numa boa (l. 08) assume o sentido de: 
a. Muito. 
b. Sem problemas. 
c. Demais. 
d. Puro. 

 
 

19. O verbo que completa corretamente a lacuna na linha 09 é: 
a. Valha. 
b. Valhe. 
c. Vale. 
d. Valham. 

 
 

20. O verbo realizar (l. 10) assume o sentido de: 
a. Fazer. 
b. Perceber. 
c. Encorajar. 
d. Querer. 

 
 

21. De forma geral, o texto demonstra: 
a. Uma posição conformada do compositor. 
b. Uma posição pessimista do compositor. 
c. Uma posição confiante do compositor. 
d. Uma posição desafiadora do compositor. 

 
 

22. As duas estrofes finais fazem alusão: 
a. À característica de permanência do tempo. 
b. À característica de fugacidade do tempo. 
c. À necessidade de se viver um amor. 
d. À impossibilidade de medir o tempo. 
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INSTRUÇÕES: As questões de 23 a 30 referem-se ao texto 3. 

O texto abaixo é uma entrevista. Você deverá ler a introdução da entrevista e, depois, associar as 
perguntas às respostas. Há perguntas que não serão utilizadas. 
 
Texto 3 
 

É difícil falar de um autor de telenovelas que conseguiu criar um estilo próprio. O paulistano 
Silvio de Abreu, de 69 anos, pode orgulhar-se de ter dois. No horário das sete, suas tramas são 
marcadas pelo humor herdado das chanchadas, uma de suas referências. Nas novelas das oito, 
sua especialidade é o suspense, gênero que desenvolveu por conta do gosto cinematográfico. 

Responsável pela nova versão de Guerra dos Sexos, revisão do sucesso da Globo em 1983 de 
sua autoria, Silvio conta que, antes de virar roteirista, estudou cenografia na Escola de Arte 
Dramática da Universidade de São Paulo (USP). Considera as experiências em outras áreas da 
arte dramática fundamentais em sua maneira de escrever e no hábito de acompanhar cada detalhe 
da produção. 

 
a. Como constrói o texto? 
b. Como é a inserção desse produto no exterior? 
c. Que outras mudanças são necessárias? 
d. Como é a experiência de produzir um remake? 
e. A telenovela é o produto mais influente da TV, não? 
f. A teledramaturgia muda comportamentos sociais? 
g. O texto pesa no sucesso de uma novela? 
h. Como é a rotina da produção de uma novela? 
i. Os diálogos precisam ser reescritos? 
j. Mudou a forma de fazer novela? 
 

____________________________________________________? 
23. Nunca havia feito antes. A história e os personagens são os mesmos, muda a forma de contar. 

Primeiro, porque você encontra pontos em que a trama pode ser melhorada, que não foram 
revisados em razão do ritmo de produção. Faço a sinopse e preparo 30 capítulos antes de a 
telenovela ir ao ar. O tempo depois passa a ser curto, pois preciso entregar um capítulo por 
dia. 

 
____________________________________________________? 

24. Temos de incorporar as mudanças de época. Há 30 anos, não havia computador nem celular. 
Hoje soa ridículo se coloco uma carta escondida em uma novela que se passa no presente. 
Afinal, ninguém escreve cartas atualmente. No caso de Guerra dos Sexos, o assunto é a 
disputa entre homens e mulheres por espaço na sociedade. De 1983 para cá, houve uma 
mudança significativa no espaço ocupado pelas mulheres na vida pública. Isso muda a 
psicologia do homem, que antes monopolizava os postos de comando. 
 
____________________________________________________? 

25. Sem dúvida. Além das mudanças sociais e tecnológicas, há alterações no jeito das pessoas 
falarem. Algumas gírias ficaram superadas, outras surgiram. Gosto de escrever do jeito que as 
pessoas falam nas ruas. Evito, no entanto, alguns erros, a menos que cometê-los seja um 
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aspecto importante da maneira de falar da personagem. As gags das duas versões são as 
mesmas. 
 
____________________________________________________? 

26. O que vem sendo feito no Brasil tem servido de referência para que outros países 
modernizem suas teledramaturgias. A Globo participa de produções em outros países, até no 
México, que é o principal concorrente do Brasil no mercado internacional. O Clone foi 
coproduzida com o canal hispânico Telemundo, da Flórida, e a Globo e a portuguesa SIC 
produziram juntas a novela Laços de Sangue, que não foi exibida aqui, mas ganhou o Emmy 
em novembro de 2011. A mexicana TV Azteca agora está fazendo uma nova versão da 
Rainha da Sucata (1990). 
 
____________________________________________________? 

27. Sou diferente de autores que vieram do rádio, como eram a Janete Clair e o Cassiano Gabus 
Mendes, que escreviam baseados nos diálogos. Imagino as cenas e vou montando os diálogos 
de maneira que cheguem aonde quero. Minha cultura é audiovisual. É curioso que não uso 
cartões com as cenas ou para saber o que tem acontecido com cada personagem. Guardo tudo 
de memória e depois, quando acabo de escrever, é como se apagasse a história toda. Sou feliz 
escrevendo novelas. É uma rotina que não me incomoda nem um pouco. É claro que há os 
momentos difíceis, com problemas na gravação e alterações de última hora. Mas tenho o 
prazer de criar. 
 
____________________________________________________? 

28. Há muita ignorância na crítica de que as novelas não evoluíram desde Beto Rockfeller [de 
Bráulio Pedroso, TV Tupi, 1968-69]. Além das inovações de produção, há mudanças 
significativas na intriga, no formato da narrativa e comportamento dos personagens. Talvez 
não tenha sido algo planejado, mas fomos acompanhando instintivamente mudanças que 
aconteciam na sociedade. 
 
____________________________________________________? 

29. A telenovela não tem poder para mexer com a maneira de pensar das pessoas. A realidade 
tem mais poder para isso. Vivíamos a época do mensalão e a mensagem que as autoridades 
passavam é que era normal, pois todos os partidos faziam caixa 2 nas campanhas eleitorais. E 
a mensagem que ficou foi a de que os fins justificam os meios. Foi um exemplo mais forte do 
que um programa de TV. O nosso trabalho é capaz de mexer com hábitos de consumo, ditar 
moda, mas não altera o comportamento. 
 

30. ____________________________________________________? 
O que atrai o telespectador é uma obra que consiga se comunicar bem com ele. Não falo de 
qualidade. Não gosto de relacionar qualidade com sucesso de público. O Boni [José 
Bonifácio de Oliveira Sobrinho, executivo da Globo por mais de 30 anos] teve o mérito de 
criar um padrão de fazer TV que respeita as características de cada autor. O telespectador 
sabe que o meu trabalho é diferente do que faz o Benedito Ruy Barbosa, o Manoel Carlos ou 
o Gilberto Braga, mas acompanha o que todos nós fazemos na sequência. É algo diferente do 
que existe no México, por exemplo, onde todos os autores se encaixam em uma maneira 
única de fazer teledramaturgia. 
 

	  


