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The Amazon rainforest is most likely now 
a net contributor to warming of the plan-
et, according to a first-of-its-kind analysis 

from more than 30 scientists. For years, research-
ers have expressed concern that rising tempera-
tures, drought, and deforestation are reducing the 
capacity of the world’s largest rainforest to absorb 
carbon dioxide from the atmosphere, and help 
offset emissions from fossil-fuel burning. Recent 
studies have even suggested that some portions of 
the tropical landscape already may release more 
carbon than they store.

But the inhaling and exhaling of CO2 is just 
one way this damp jungle, the most species-rich 
on Earth, influences the global climate. Activities 
in the Amazon, both natural and human-caused, 
can shift the rainforest’s contribution in signifi-
cant ways, warming the air directly or releasing 
other greenhouse gases that do.

Drying wetlands and soil compaction from 
logging, for example, can increase emissions of 
the greenhouse gas nitrous oxide. Land-clearing 
fires release black carbon, small particles of soot 
that absorb sunlight and increase warmth. De-
forestation can alter rainfall patterns, further dry-
ing and heating the forest. Regular flooding and 
dam-building releases the potent gas methane, as 
does cattle ranching, one chief reason forests are 
destroyed. And roughly 3.5 percent of all meth-
ane released globally comes naturally from the 
Amazon’s trees.

Yet no team had ever tried to assess the cumula-
tive impact of these processes, even as the region 
is being rapidly transformed. The research, sup-
ported by the National Geographic Society and 

published today in Frontiers in Forests and Glob-
al Change, estimates that atmospheric warming 
from all of these sources combined now appears 
to swamp the forest’s natural cooling effect.

“Cutting the forest is interfering with its carbon 
uptake; that’s a problem,” says lead author Krist-
ofer Covey, a professor of environmental studies 
at New York’s Skidmore College. “But when you 
start to look at these other factors alongside CO2, 
it gets really hard to see how the net effect isn’t 
that the Amazon as a whole is really warming 
global climate.”

The damage can still be reversed, he and his 
colleagues say. Stopping global emissions from 
coal, oil, and natural gas would help restore bal-
ance, but curbing Amazon deforestation is a must, 
along with reducing dam building and increasing 
efforts to replant trees. Continuing to clear land 
at current rates appears certain to make warming 
worse for the entire world.

A recent analysis by Lovejoy and Carlos No-
bre, a climate scientist with the University of São 
Paulo’s Institute for Advanced Studies, suggests 
that rising deforestation might so alter the flow 
of that moisture that it could push large stretches 
of the Amazon toward a permanent transition to 
a drier woodland savanna. The duo believes that 
tipping point could be reached if as little as 20 to 
25 percent of the rainforest is cleared.

That would spell big trouble for the climate, 
substantially reducing even more the forests’ po-
tential to scrub the skies of some of our fossil-fu-
el emissions. By the Brazilian government’s own 
measure, forest clearing already tops 17 percent. 

First-ever study of all Amazon greenhouse gases 
suggest the forest is worsening climate change

LEIA O TEXTO E RESPONDA ÀS QUESTÕES 01, 02 E 03.
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01. ACCORDING to the text

a) scientists affirm that rising temperatures, drought, and 
deforestation do not influence the absorption of carbon 
dioxide from the atmosphere.

b) scientists discovered that the Amazon Rainforest is the 
only responsible to raise CO2 emissions.

c) scientists and National Geographic estimate that dif-
ferent factors, such as: rising temperatures, drought, 
and deforestation, affect the Amazon Rainforest CO2 
emissions and the atmospheric warming.

d) the scientists Lovejoy and Carlos Nobre suggest that 
deforestation is interfering with the Amazon Rainfor-
est carbon absorption and making warming worse for 
the entire world.

e) one of the studies points to the fact that the damage 
cannot be reversed, even if global emissions from coal, 
oil, and natural gas stop.

02. In the sentence: “Yet no team had ever tried to assess 
the cumulative impact of these processes, even as the 
region is being rapidly transformed (…)”, “these pro-
cesses” refer to:

a) drying wetlands, soil compaction from logging, 
 land-clearing fires.
b) drying wetlands, soil compaction from logging, 
 land-clearing fires, deforestation and regular flooding.
c) drying wetlands, soil compaction from logging, 
 land-clearing fires and deforestation.
d) drying wetlands, soil compaction from logging, 
 land-clearing fires, deforestation, regular flooding and 

dam-building, as well as cattle ranching.
e) none of the above.

03. Read the sentences below and mark the INCORRECT 
answer.

“And roughly 3.5 percent of all methane released glob-
ally comes naturally from the Amazon’s trees.”

“(…) it gets really hard to see how the net effect isn’t 
that the Amazon as a whole is really warming global cli-
mate.”

a) Roughly is an adverb and it can be substituted by “not 
exactly”, without losing its meaning.

b) Globally is an adjective and it can be substituted by 
“all over the world”, without losing its meaning.

c)  Naturally is an adjective and it can be substituted by 
“normally”, without losing its meaning.

d) Really is an adjective and it can be substituted by 
“very”, without losing its meaning.

e) Really is a noun and can be substituted by “real”, with-
out losing its meaning.

Leia o texto e responda às questões 04, 05, 06 e 07.

Tower of London’s 
“queen” raven Merlina missing

 Merlina, who joined the flock in 2007, has not 
been seen for several weeks.
 The Tower usually has six ravens at any time 
and, according to legend, if they ever leave then both 
the fortress and the kingdom will fall. There are cur-
rently seven in residence.
 A spokesman said Merlina’s “continued ab-
sence indicates to us that she may have sadly passed 
away”.
 He added: “Merlina was our undisputed ruler 
of the roost, queen of the Tower ravens. She will be 
greatly missed by her fellow ravens, the ravenmaster, 
and all of us in the Tower community.”
 Ravenmaster Christopher Skaife said he would 
be taking some time to mourn Merlina, according to 
the Local Democracy Reporting Service.
 “I know so many of you lovely folk will be 
saddened by this news,” he said in a social media 
statement. “None more than me. Please excuse my 
absence for a few days.”
 Tower staff added that they had no immediate 
plans to replace Merlina.
Charles II is believed to have been the first monarch 
to officially decree that the birds must be kept at the 
Tower at all times.
 When numbers fell to just a single raven guard, 
Winston Churchill ordered that the flock — known as 
an “unkindness” — was increased to at least six.
 In 2018 the Tower launched a raven breeding 
programme after Historic Royal Palaces warned it 
was becoming “increasingly difficult” to source the 
birds.

Source: https://www.bbc.com/news/uk-england-lon-
don-55651104

04. De acordo com o texto, assinale a alternativa COR-
RETA.

a)  Merlina é um corvo da realeza que desapareceu da 
Torre de Londres após se juntar a um bando de cor-
vos em 2007.

b) Merlina é o corvo preferido da rainha da Inglaterra, 
razão pela qual é chamado de “queen raven”.

c) A Torre de Londres pode comportar apenas seis cor-
vos por vez em seus domínios.
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d) Segundo a lenda, se os corvos abandonarem a Torre de 
Londres, tanto a fortaleza quanto a monarquia britâni-
ca ruirão.

e) O rei Charles II ordenou que os corvos fossem manti-
dos presos na Torre de Londres, mas eles foram liber-
tos posteriormente por ordem de Churchill.

05. Com relação à explicação do uso das construções ver-
bais destacadas nas sentenças, assinale a alternativa 
INCORRETA.

a) No trecho “Ravenmaster Christopher Skaife said he 
would be taking some time to mourn Merlina”, a pas-
sagem destacada indica uma construção adverbial de 
lugar.

b) No trecho “(…) Merlina’s ‘continued absence indi-
cates to us that she may have sadly passed away’”, a 
construção destacada poderia ser substituída por “she 
has possibly died” sem perder o sentido pretendido.

c) No trecho “Merlina, who joined the flock in 2007, has 
not been seen for several weeks”, o uso do tempo ver-
bal Present Perfect indica uma situação que iniciou no 
passado recente e que se mantém no presente.

d) No trecho “(…) if they ever leave then both the for-
tress and the kingdom will fall”, o auxiliar “will” foi 
usado por se tratar de uma previsão.

e) O trecho “When numbers fell to just a single raven 
guard, Winston Churchill ordered that the flock — 
known as an ‘unkindness’ — was increased to at least 
six”, os verbos destacados indicam ações concluídas 
no passado.

06. Assinale a alternativa que mais se aproxima do sen-
tido deste enunciado: “In 2018 the Tower launched a 
raven breeding programme after Historic Royal Palac-
es warned it was becoming ‘increasingly difficult’ to 
source the birds”.

a) Em 2018, a Torre de Londres lançou um programa de 
dieta alimentar especial para corvos após o Palácio 
Real Histórico alertar sobre a dificuldade de procriação 
dessas aves.

b) Em 2018, a Torre de Londres desenvolveu um progra-
ma de cuidados de saúde para corvos após o Palácio 
Real Histórico solicitar um relatório sobre a dificul-
dade de manter as aves saudáveis.

c) Em 2018, a Torre de Londres lançou um programa de 
reprodução de corvos após a instituição Historic Royal 
Palaces alertar que estava se tornando cada vez mais 
difícil obter os pássaros.

d) Em 2018, a Torre de Londres interrompeu um progra-
ma de reprodução de corvos desenvolvido pelo Palácio 
Real Histórico em virtude da crescente dificuldade em 
encontrar seus ninhos.

e) Em 2018, a Torre de Londres interrompeu um pro-

grama de adestramento de corvos após a instituição 
Historic Royal Palaces anunciar que estava cada vez 
mais difícil manter as aves cativas.

07. Com relação ao sentido das palavras destacadas, as-
sinale a alternativa CORRETA.

a) No trecho “Merlina, who joined the flock in 2007”, 
o termo destacado poderia ser substituído por “nest” 
sem mudança de sentido.

b) No trecho “I know so many of you lovely folk will be 
saddened by this news”, o termo destacado poderia 
ser substituído por “depressed” ou “desolated” sem 
mudança de sentido.

c) No trecho “She will be greatly missed by her fellow 
ravens, the ravenmaster, and all of us”, o termo 
destacado se refere ao corvo dominante no grupo.

d) No trecho “Tower staff added that they had no imme-
diate plans to replace Merlina”, o termo destacado se 
refere ao funcionário do mais alto escalão da Torre 
de Londres.

e) No trecho “Ravenmaster Christopher Skaife said he 
would be taking some time to mourn Merlina”, o 
termo destacado indica que Skaife está resignado 
com o desaparecimento de Merlina.
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Estamos passando por mudanças na utilização do sinal 
de ponto final. Há quem diga que ele caiu em desuso, 

enquanto outros afirmam que ele se tornou uma marca que 
traduz raiva e irritação nas mensagens de texto. Porém, o 
que de fato está acontecendo é que a linguagem escrita está 
se tornando mais flexível e ganhando seu próprio conjunto 
de normas estilísticas. 
 A questão do ponto final é apenas um exemplo 
dessa mudança marcada por novas possibilidades na forma 
de se comunicar por mensagens escritas. Assim como te-
mos diferentes formas de conversar por linguagem falada 
dependendo da situação, também apresentamos estilos de 
escrita alternativos para cada contexto.

Nas entrelinhas dos pontos
 Ainda que o ponto final continue sendo um sinal 
para demarcar o fim de uma sentença, muitos usuários 
omitem seu uso em mensagens de texto – especialmente se 
o conteúdo for curto.
 Essa opção do usuário por não pontuar suas frases 
acontece porque as mensagens de texto costumam ser mui-
to dinâmicas, semelhantes aos diálogos da linguagem fala-
da. Quando estamos contando algo ao vivo, costumamos 
fazer uso de elipses e deixar brechas para que nosso inter-
locutor participe e acrescente comentários. Assim também 
fazemos em mensagens de texto. Daí que adicionar um 
ponto final é o oposto de abrir esse espaço, já que o sinal 
significa um fim e quer dizer “É isso. Fim de discussão”. 
Para muitos, é justamente esse caráter de impor fim ao di-
álogo que faz a marcação não ser amigável.
 Um grupo de psicólogos dos Estados Unidos de-
cidiu estudar a influência do sinal em conversas virtuais. 
Como resultado, eles notaram que os participantes da pes-
quisa percebiam as mensagens digitais marcadas com pon-
to final como desonestas ou falsas. Porém, quando os mes-
mos textos eram reescritos manualmente (também com o 
ponto final), a sensação de infidelidade não existia.
Outro estudo, realizado por linguistas, avaliou que men-
sagens digitais compostas por muitas sentenças raramente 
eram marcadas por pontos finais e somente 29% delas ti-
nham uma pontuação ao final de todo o texto. Segundo os 
pesquisadores, a razão para isso é que o momento em que 
apertamos “enter” coincide exatamente com o instante em 
que deveríamos pontuar as frases.

Mudança de código situacional
 Mas por que sentimos que o autor da mensagem 
que usa pontos finais está sendo desonesto conosco? A 
resposta para isso pode ter relação com a “mudança de 
código situacional”, termo cunhado pelo linguista John J. 
Gumperz. A mudança de código situacional diz respeito 
às diferentes formas com as quais nós nos comunicamos 
dependendo do lugar, do meio e do nosso interlocutor. 
Um exemplo comum disso é analisar a forma como uma 

pessoa se comporta durante uma entrevista de emprego e 
no bar com os amigos. Normalmente, o locutor vai utili-
zar uma linguagem mais formal na entrevista do que no 
ambiente com seus colegas. Caso o linguajar utilizado em 
ambos os casos seja o mesmo, provavelmente os amigos 
do bar vão estranhar e achar a situação um tanto quanto 
bizarra.
 O uso do ponto final é um exemplo disso. Quando 
o sinal aparece em uma mensagem de texto, ele é percebi-
do como uma característica excessivamente formal. Então, 
quando alguém encerra uma mensagem com um ponto fi-
nal, é como se o indivíduo estivesse falando formalmente 
em uma mesa de bar com os amigos. É uma mudança de 
código situacional que faz aquele ato parecer incorreto, in-
sincero e esquisito.
 Também é importante lembrar que, antigamente, 
a linguagem escrita era quase sempre associada à formali-
dade porque ela residia em livros e documentos. No entan-
to, os tempos mudaram. As mídias sociais criaram espaço 
para que os usuários também trouxessem seu vocabulário 
casual para a linguagem escrita.

Outra forma de sinceridade
             Mais um exemplo sobre a incorporação da fala na 
linguagem escrita é a repetição de letras. Através de um 
estudo, uma pesquisadora analisou que estender letras e si-
nais de marcação confere mais intensidade às mensagens.  
Outra linguista decidiu se debruçar sobre o assunto e notou 
que repetir pontos de exclamação em uma conversa pode 
transmitir sinceridade, como exemplificado na frase:“JA-
CKIE, EU ESTOU ME SENTINDO TÃO TÃO TÃO MAL! 
Eu pensei que você estivesse atrás de nós no táxi, mas de-
pois eu vi que você não estava!!!!! Eu me sinto tãããããão 
mal! Pegue outro táxi e eu pagarei para vocêeee”.
Note que o texto não é terminado com um ponto final, já 
que o uso do sinal poderia contradizer o pedido de descul-
pas. Ao invés disso, o interlocutor repete vogais e abusa de 
pontos de exclamação. Em um padrão formal, a mensagem 
seria escrita da seguinte forma:“Jackie, eu estou me senti-
do tão mal. Eu pensei que você estivesse atrás de nós no 
táxi, mas depois eu vi que você não estava. Eu me sinto tão 
mal! Pegue outro táxi e eu pagarei para você.” Este outro 
exemplo se parece muito mais com um e-mail enviado a 
um colega de trabalho do que como um pedido de descul-
pas sincero e amigável.
 Esse tipo de situação tem muito a ver com a intui-
ção, mas os exemplos servem para mostrar como a lingua-
gem formal pode prejudicar a sinceridade de um pedido de 
desculpas.

Fonte: Revista Galileu. Disponível em: https://www.diarioonli-
ne.com.br/noticias/mundo-noticias/noticia-478237-por-que-u-
sar-ponto-final-em-mensagens-de-texto-e-mal-visto.html

Por que usar ponto final em em mensagens de texto é mal visto?

LÍNGUA PORTUGUESA
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CONSIDERANDO O TEXTO, RESPONDA AS 
QUESTÕES DE 08 A 14.

08. Assinale a alternativa INCORRETA.

a) A função do ponto final ainda é marcar o encerramento 
de uma sentença.

b) Fazer uso ou não do ponto final em mensagens de tex-
tos digitais curtos é uma opção dos usuários.

c) Em mensagens digitais, o uso do ponto final pode le-
var à interpretação de que o usuário está sendo pouco 
amigável ou até mesmo desonesto.

d) O uso do ponto final em mensagens de textos escritos 
e falados é facultativo.

e) Há relação entre a ausência do ponto final e o uso da 
tecla “enter”.

09. ASSINALE a alternativa CORRETA.

a) O ponto final é um desencadeador de sentimentos ne-
gativos; por essa razão, as pessoas têm evitado o seu 
uso.

b) A ausência de qualquer pontuação torna o texto opina-
tivo  mais dinâmico e fluido, equiparando-o à oralida-
de.

c) O ponto final é o responsável por encerrar relações 
amorosas, já que ele significa “É isso. Fim de discus-
são”.

d) Não há qualquer relação entre a pesquisa dos psicólo-
gos e dos linguistas, visto que os primeiros tratam de 
conversar virtuais e os segundos de mensagens digi-
tais.

e) Um conteúdo no formato digital poder ser compreen-
dido de forma diferente da sua versão no formato ma-
nuscrito.

10. Assinale a alternativa INCORRETA.

a) Por que e mal, no título, estão grafadas incorretamen-
te.

b) A linguagem escrita está mais flexível do que a lingua-
gem oral, permitindo ao usuário alterar o conjunto de 
normas estilísticas.

c) As mensagens digitais, assim como ocorre na lingua-
gem falada, tendem a considerar o contexto e a situa-
ção de escrita. 

d)  O subtítulo, Entrelinhas dos pontos, permite inferir 
que o ponto final tem outras funções além de encerrar 
uma sentença.

e)  O termo, ao vivo, pode ser compreendido como o diá-
logo face a face.

11.  Leia o excerto do texto e assinale a alternativa COR-
RETA.

 “(...) Um exemplo comum disso é analisar a forma 
como uma pessoa se comporta durante uma entrevisa 
de emprego e no bar com os amigos. Normalmente, 
o locutor vai utilizar uma linguagem mais formal na 
entrevista de emprego do que no ambiente com seus 
colegas”.

a) Utilizamos a linguagem de acordo com a situação 
que nos encontramos enquanto locutores: nas situa-
ções mais formais de interação utilizamos a lingua-
gem mais formal, nas situações mais informais utili-
zamos a linguagem mais informal.

b) Não há, em nosso convívio social nenhum código 
situacional pré-estabelecido, assim, só quando con-
versamos com alguém é que vamos definir a nossa 
linguagem.

c) Utilizamos a linguagem formal e informal sem pen-
sar na situação.

d) A linguagem informal pode ser utilizada em uma en-
trevista, mas a linguagem formal não pode, de forma 
alguma, ser utilizada com os amigos, pois causaria 
estranheza.

e) Tanto a linguagem formal quanto a informal podem 
ser utilizadas em qualquer situação indistintamente.

12.  Em relação ao código situacional é CORRETO 
afirmar.

a) Ele diz respeito apenas ao conjunto linguístico que 
utilizamos para nos comunicar

b) Diz respeito às diferentes formas com as quais nos 
comunicamos, considerando o contexto e com quem 
falamos.

c) O código situacional é um conjunto de regras vin-
culadas exclusivamente à gramática normativa para 
garantir o processo de comunicação.

d) O código situacional diz respeito apenas à gramática 
e ao falante e desconsidera o contexto e o interlocu-
tor.

e) O código situacional diz respeito, exclusivamente, 
ao nosso comportamento e não trata de questões lin-
guísticas.

LÍNGUA PORTUGUESA
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13.  Leia o trecho do texto e assinale a alternativa IN-
CORRETA.

 (...) Mais um exemplo sobre a incorporação da fala so-
bre linguagem escrita é a repetição de letras. Através 
de um estudo, uma pesquisadora analisou que estender 
letras e sinais de marcação confere mais intensidade às 
mensagens. Outra linguista decidiu se debruçar sobre 
o assunto e notou que repetir pontos de exclamação em 
uma conversa pode transmitir sinceridade (...).

a) Estender e repetir letras e sinais de marcação contri-
buem para a construção de um efeito de intensidade às 
mensagens.

b) Repetir a utilização do ponto de exclamação pode 
transmitir sinceridade.

c) É desaconselhável utilizar a repetição de letras ou pon-
tos de exclamação para que a mensagem a mais correta 
possível.

d) A linguagem formal pode, em alguns casos, não con-
tribuir para a intensidade ou sinceridade das mensa-
gens.

e) As repetições de letras e pontos de exclamação são 
mais um exemplo da incorporação da fala na lingua-
gem escrita.

14. Sobre o texto, é CORRETO afirmar.

a) Expõe que a simples a presença do ponto final em 
mensagens de textos digitais provoca mudanças na in-
terpretação.

b) Informa sobre as novas regras ortográficas quanto ao 
uso da pontuação em mensagens de textos digitais.

c) Alerta sobre o desconhecimento do uso dos sinais de 
pontuação pela população mais jovem e usuária das 
novas tecnologias.

d) Enaltece o fim do uso do ponto final em mensagens 
de textos digitais em razão da dinamicidade que sua 
ausência provoca.

e) Crítica severamente a confusão que a ausência do pon-
to final pode gerar na compreensão da mensagem, le-
vando, inclusive, ao desafeto entre as pessoas.

15. Leia os excertos dos poemas abaixo: 

“A graça essencial,
Mistério inefável
 - Sobrenatural -
Da vida e do mundo,
Estava ali na rosa
Sozinha no galho.”

“Não te aflijas com a pétala que voa:
também é ser, deixar de ser assim.

Rosas verá, só de cinzas franzida,
mortas, intactas pelo teu jardim.”

“Os teus olhos espalham luz divina,
A quem a luz do Sol em vão se atreve;
Papoula ou rosa delicada e fina
Te cobre as faces, que são cor da neve.”

Os versos acima correspondem, RESPECTIVAMEN-
TE, aos seguintes poemas:

a) “Eu vi uma rosa”, “Se eu morresse amanhã”, “Quarto 
motivo da rosa”.

b) “Marília de Dirceu”, “Quarto motivo da rosa”, “Eu vi 
uma rosa”.

c) “Eu vi uma rosa”, “Quarto motivo da rosa”, “Marília 
de Dirceu”.

d) “Eu vi uma rosa”, “Quarto motivo da rosa”, “Se eu 
morresse amanhã”.

e) “Quarto motivo da rosa”, “Marília de Dirceu”, “Eu vi 
uma rosa”.

16. Com base na leitura do conto “O caso da vara”, de 
Machado de Assis, assinale a alternativa INCOR-
RETA.

a) “O caso da vara”, conto de Machado de Assis, aponta 
para uma característica marcante da prosa machad-
iana: a sondagem psicológica. 

b) O conto está ambientado no período da escravidão, 
antes de 1850, e dois eixos narrativos se misturam: 
Damião, fugido do seminário e Lucrécia, uma ne-
grinha escravizada.

c) No texto aludido são notórios os estratos sociais, a 
divisão de classes entre os que detêm o poder e os 
humílimos.

d) No conto Damião recorre à Sinhá Rita e é acolhido 
em sua súplica, da mesma forma que Lucrécia recebe 
guarida ao suplicar a benevolência de Damião a seu 
favor. 

e) No conto em questão Sinhá Rita afirma que “Nossa 
Senhora não protege vadias!”

17. Tendo por base o livro Alguma poesia, de Carlos 
Drummond de Andrade, assinale a alternativa IN-
CORRETA.

a)  É uma obra produzida sob o signo da modernidade 
de 1922, e pode ser observado, dentre seus poemas, a 
prática do poema-piada, a utilização de coloquialis-
mos e temas relacionados à vida cotidiana.

b) Em Alguma poesia é possível notar a oposição dos 
modernistas às tendências simbolistas e parnasianas.

c) O eu retorcido, o amor, as questões sociais e o cres-
cente progresso que transforma as cidades são temas 
que se fazem presentes na obra citada.
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d) Um dos poemas mais importantes da obra Alguma 
poesia é “Quadrilha”, que desnuda a condição so-
cial de violência gerada pela miséria das populações 
menos privilegiadas do Brasil.

e) Poemas consagrados de Carlos Drummond de An-
drade, como “No meio do caminho”, “Quadrilha” e 
“Poema de sete faces” fazem parte da obra intitulada 
Alguma poesia.

18. Com base na leitura do conto “Urupês”, de Monteiro 
Lobato, assinale a alternativa INCORRETA.

a) Monteiro Lobato se insere nas tendências pré-modern-
istas, na acepção extrema do termo, ao produzir uma 
literatura renovadora, revelando as tensões que per-
meiam o ambiente social.

b) “Urupês” são personagens criados por Lobato, anteri-
ores à criação do Sitio do pica pau amarelo.

c) No conto “Urupês” cria-se a figura do Jeca Tatu, que 
vive de cócoras, a modorrar.

d) Jeca Tatu é apresentado como protótipo dos aspectos 
negativos do homem do campo: é doente, atrasado, 
analfabeto político e alienado.

e) Em “Urupês” se lê que Jeca se utiliza da homeopatia 
para a cura das doenças e “o veículo usual das drogas 
é sempre a pinga”.

19. Sobre o conto “Desenredo”, de Guimarães Rosa, é 
CORRETO afirmar.

a) A narrativa trata de um processo de manipulação do 
protagonista masculino pela co-protagonista feminina, 
de forma que a vontade dela prevalece.

b) A narrativa trata do processo de manipulação da pro-
tagonista feminina pelo co-protagonista masculino, de 
forma que a vontade dele prevalece.

c) A narrativa trata do processo de automanipulação da 
personagem feminina, que se convence a reatar o rela-
cionamento com o personagem masculino.

d) A narrativa trata do relacionamento conflituoso entre o 
personagem masculino e a personagem feminina, cuja 
resolução se dá com a automanipulação que o per-
sonagem masculino efetua no sentido de esquecer as 
traições, para então reatar o relacionamento com ela.

e) A narrativa trata do relacionamento conflituoso entre o 
protagonista masculino e outras personagens masculi-
nas, marcado pela presença de uma personagem femi-
nina responsável pelos conflitos que eles vivenciam.

20. Com base na leitura de “Poema de Natal”, de Vinícius 
de Moraes, assinale a alternativa INCORRETA. 

a) Pode-se considerar o “Poema de Natal” como perten-
cente a uma vertente mais reflexiva de Vinícius de Mo-
raes, dedicado à frágil e fugaz condição humana.

b) Estabelece-se um paradoxo entre o termo “Natal”, 
presente no título, que significa nascimento, e o tema 
desenvolvido no poema, em que o eu-lírico reflete 
acerca da morte.

c) Os últimos versos do poema: “da morte, apenas/ Na-
scemos, imensamente.”, demonstram esperança di-
ante de um aspecto sombrio desenvolvido no poema, 
que é o fim da vida e a dor da partida de um ente 
querido.

d) Em seu “Poema de Natal”, Moraes revela um eu-líri-
co atento e preocupado com o campo emocional e 
as dificuldades que os seres humanos sofrem ao lon-
go da vida, como as questões relacionadas ao nasci-
mento e à morte, expondo, desse modo, uma atenta e 
sensível preocupação com a condição humana.

e) O “Poema de Natal” é exemplo de obra produzida 
graças a sua conversão ao cristianismo, tratando, 
dessa forma, da perspectiva cristã frente à vida e ao 
mundo.

21. Acerca do romance Lavoura arcaica assinale a opção 
INCORRETA.

a) A narrativa inspira-se na passagem do texto bíblico 
d’“O filho pródigo”.

b) Diferentemente da leitura da Bíblia, André não se 
mostra arrependido por ter deixado a família e retor-
nado à casa paterna. 

c) O romance de Nassar aponta para uma estrutura fa-
miliar arcaica, que não se sustenta, bem como a sug-
estão de incesto, que redundará em tragédia. 

d) Nos momentos finais do romance, no capítulo 29, o 
que era para ser a festa, por conta do retorno do filho, 
termina com a trágica morte de André, Ana e o pai.

e) A narrativa de Raduan Nassar aponta para os temas 
da volúpia, da sexualidade, da família e da religião.
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 Redija uma CARTA DO LEITOR para ser 
publicada no jornal online latinoamerica21.com, 
manifestando seu posicionamento sobre o texto 
abaixo. Assine sua carta como João ou Maria.

Obesidade: um problema individual ou social?
Martha Jaramillo Cardona

 Os metadiscursos – a forma na qual os discur-
sos são projetados para interagir com os destinatári-
os – divulgados pela mídia e pelas “redes sociais” 
representam o peso corporal como uma conse-
quência do estilo de vida. Eles equiparam “gordu-
ra” com “doença” e “magreza” com “saúde” (...). 
Nas sociedades neoliberais, nas quais o “indivíduo 
autônomo e autorregulado” é altamente valorizado, 
a construção social relativa às “pessoas gordas” é 
especialmente condenatória. (...) Duas décadas após 
a declaração do estado de alerta para a globesidade 
– um termo cunhado pela Organização Mundial da 
Saúde para se referir à crescente pandemia de ex-
cesso de peso – o aumento da obesidade não parou, 
e sua propagação é muito mais complexa. (...) A 
atual abordagem reducionista da saúde e a “guerra 
à obesidade” global são problemáticas e potencial-
mente prejudiciais. Enquanto os riscos ambientais, 
como argumentam os estudiosos Costa-Font e Mas, 
são medidos empiricamente no sistema globalizado 
de produção e distribuição, os “riscos de estilo de 
vida” são baseados no uso voluntário a longo prazo 
– ou mau uso – de bens de risco que são legalmente 
distribuídos no mercado. (...) A institucionalização 
da obesidade, como um problema de saúde públi-
ca, no final dos anos 1990, reforçou a especialização 
médica nos esforços de tratamento e prevenção. A 
biomedicalização promoveu uma despersonalização 
e desestigmatização da condição de obesidade como 
resultado unicamente atribuível a hábitos pessoais e 
responsabilidade individual.

Fonte: https://latinoamerica21.com/br/a-obesi-
dade-um-problema-social-nao-individual/ (adaptado)

Produza um ARTIGO DE OPINIÃO para ser pub-
licado em jornal online paranaense sobre o tema:

CIÊNCIA VERSUS ANTICIÊNCIA NA 
SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA

Fragmento do texto A pandemia e a anticiência, 
de Cleyton Monte:

(...) O combate à pandemia exige múltiplas equipes, 
recursos e coordenação, mas necessita de uma ciên-
cia de ponta com investimentos permanentes. Não 
conseguiremos apagar as consequências do descaso 
com a ciência. (...). Como disse Iamarino, o mundo 
que conhecemos não existe mais. Em pleno século 
XXI, a pandemia nos ensina que precisamos ainda 
mais do potencial científico, caso contrário, seremos 
infectados pelo vírus contagioso da ignorância em 
massa. 

Fonte: Adaptado de https://mais.opovo.com.br/jornal/
opiniao/2020/04/06/cleyton-monte--a-pandemia-e-a-an-
ticiencia.html (adaptado)

Fragmento do texto O negacionismo no poder, 
de Tatiana Roque:

(...) A pós-verdade [...] não designa apenas o uso 
oportunista da mentira (embora ele seja frequente). 
O termo sinaliza, acima de tudo, um ceticismo 
quanto aos benefícios das verdades que costuma-
vam compor um repertório comum, o que explica 
certo desprezo por evidências factuais usadas na 
argumentação científica. (...). Evidências e consen-
sos científicos têm sido facilmente contestados com 
base em convicções pessoais ou experiências vivi-
das (...).

Fonte: https://piaui.folha.uol.com.br/materia/o-nega-
cionismo-no-poder/
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