
Lista	de	exercícios	objetivos	–	Unicamp	
	
1.	 Proliferação	 dos	 aparelhos	 conectados	 faz	 hackers	
invadirem	até	geladeira	(FSP,	24/03/2015)	
	

“A	 ‘internet	 das	 coisas’,	 com	 geladeiras,	 carros	 e	
relógios	 conectados	 à	 rede,	 ainda	 está	 se	 consolidando,	
mas	 já	 é	 alvo	 de	 hackers.	 À	 medida	 que	 esse	 mercado	
cresce,	 aumenta	 também	 o	 risco	 de	 ataques	 e	 a	
possibilidade	 de	 não	 estarmos	 preparados.	 No	 mês	
passado,	 o	 senador	 americano	 Edward	 J.	Markey	 publicou	
um	estudo	feito	com	base	em	questionamentos	enviados	a	
16	 grandes	 fabricantes	 de	 carros.	 O	 relatório	 indica	 que	
quase	100%	dos	carros	no	mercado	americano	hoje	incluem	
redes	de	comunicação	sem	fio	que	podem	ser	vulneráveis	a	
ataques	 ou	 roubo	 de	 dados	 pessoais.	 Só	 dois	 fabricantes	
souberam	descrever	reações	em	tempo	real	e	críveis	que	os	
veículos	adotariam	em	caso	de	 invasão	de	piratas	virtuais.	
Essas	preocupações	não	são	baseadas	só	em	preocupações	
sobre	o	 futuro.	Problemas	de	segurança	 já	permitiram	que	
hackers	invadissem	babás	eletrônicas	e	xingassem	crianças,	
além	 de	 usar	 geladeiras	 e	 televisões	 para	 enviar	 e-mails	
indesejados	(...)”.	
	
A	expressão	“à	medida	que”	foi	empregada	no	texto	com	o	
mesmo	sentido	que	a	expressão	“na	medida	em	que”	usada	
em	
	

a) Na	medida	 em	 que	 não	 chegou	 a	 um	 acordo,	 foi	
despedido.	

b) A	convivência	entre	os	grupos	étnicos	rivais	só	será	
possível,	 na	 medida	 em	 que	 todos	 eles	 se	
respeitarem.	

c) Do	ponto	de	vista	político,	o	ato	é	desastrado,	na	
medida	em	que	exprime	um	conflito	entre	Estado	
e	Igreja.	

d) O	 ministro	 afirmou	 que	 as	 taxas	 de	 juros	 irão	
baixar	 na	 medida	 em	 que	 os	 preços	 também	
caírem.	

	
Texto	para	as	questões	2,	3,	4	e	5.	
	
Por	que	1º	de	abril	é	o	dia	da	mentira?	
A	 brincadeira	 surgiu	 na	 França,	 no	 reinado	 de	 Carlos	 IX	
(1560-1574).	Desde	o	começo	do	século	XVI,	o	ano	novo	era	
comemorado	 em	 25	 de	 março,	 com	 a	 chegada	 da	
primavera.	 As	 festas,	 que	 incluíam	 troca	 de	 presentes	 e	
animados	 bailes	 noite	 adentro,	 duravam	 uma	 semana,	
terminando	 em	 1º	 de	 abril.	 Em	 1562,	 porém,	 o	 papa	
Gregório	XIII	(1502-1585)	instituiu	um	novo	calendário	para	
todo	o	mundo	cristão	-	o	chamado	calendário	gregoriano	-	
em	que	o	ano-novo	caía	em	1º	de	 janeiro.	O	rei	 francês	só	
seguiu	 o	 decreto	 papal	 dois	 anos	 depois,	 em	 1564,	 e,	
mesmo	assim,	os	franceses	que	resistiram	à	mudança,	ou	a	
ignoraram	ou	 a	 esqueceram,	mantiveram	a	 comemoração	
na	antiga	data.	Alguns	gozadores	começaram	a	ridicularizar	
esse	 apego	 enviando	 aos	 conservadores	 adeptos	 do	
calendário	 anterior	 -	 apelidados	 de	 "bobos	 de	 abril"	 -	
presentes	 estranhos	 e	 convites	 para	 festas	 inexistentes.	
Com	o	tempo,	a	galhofa	firmou-se	em	todo	o	país,	de	onde,	
cerca	 de	 200	 anos	 depois,	 migrou	 para	 a	 Inglaterra	 e	 daí	
para	o	mundo.	
	

2.	É	correto	afirmar	que	o	assunto	central	do	texto	é	
a) a	 mudança	 do	 calendário	 instituída	 pelo	 papa	

Gregório	XIII	
b) a	 inobservância	 do	 novo	 calendário	 pelo	 rei	

francês	Carlos	IX	
c) uma	 brincadeira	 surgida	 na	 França	 em	 torno	 do	

novo	calendário	
d) uma	 explicação	 histórica	 a	 respeito	 de	 uma	 data	

específica	
	
3.	 Esse	 texto	 foi	 retirado	 do	 site	 Mundo	 Estranho,	 que	
publica	diversos	textos	que	dão	explicações	científicas	para	
questões	de	diversos	assuntos,	voltadas	a	um	público	geral	
e	leigo.	Tendo	isso	em	mente,	o	gênero	mais	adequado	do	
qual	o	texto	faz	parte	é	

a) texto	de	livro	didático	
b) reportagem	
c) artigo	científico	
d) artigo	de	divulgação	científica	

	
4.	O	substantivo	galhofa	se	refere	

a) à	brincadeira	em	torno	do	novo	calendário	
b) às	piadas	 feitas	em	torno	do	apego	dos	 franceses	

em	resistir	à	mudança	no	calendário	
c) ao	envio	de	presentes	aos	franceses	
d) à	resistência	francesa	em	seguir	o	calendário	novo	

	
5.	O	texto	segue	uma	estrutura	baseada	principalmente	

a) em	uma	sequência	cronológica	de	fatos	
b) em	uma	relação	de	causa	e	efeito	
c) na	 reiteração	 de	 um	 mesmo	 assunto,	 assumido	

desde	o	título	
d) na	enumeração	de	acontecimentos	concomitantes	

	
6.	Hipérbato	é	o	nome	dado	à	figura	de	linguagem	em	que	
as	 sentenças	 são	 construídas	 na	 ordem	 inversa,	 e	 não	 na	
ordem	 direta,	 usual	 –	 estrutura	 sujeito	 +	 verbo	 +	
objeto/complemento.	 Um	 exemplo	 clássico	 desse	 uso	 é	 o	
explorado	em	grande	parte	do	Hino	Nacional	Brasileiro:	
	
“Ouviram	do	Ipiranga	as	margens	plácidas	
De	um	povo	heroico	o	brado	retumbante,	
E	o	sol	da	liberdade,	em	raios	fúlgidos,	
Brilhou	no	céu	da	pátria	nesse	instante.”	(...)	
	
A	ordem	direta	é	plenamente	seguida	(e	de	modo	plausível)	
em	

a) Do	 Ipiranga	 o	 brado	 retumbante	 de	 um	 povo	
heroico	ouviram	as	margens	plácidas.	

b) De	um	povo	heroico	as	margens	plácidas	ouviram	
do	Ipiranga	o	brado	retumbante.	

c) Ouviram	do	 Ipiranga	as	margens	plácidas	o	brado	
retumbante	de	um	povo	heroico.	

d) As	margens	plácidas	do	 Ipiranga	ouviram	o	brado	
retumbante	de	um	povo	heroico.	

	
7.	Teoria	do	caranguejo	(Julio	Cortázar)	

Tinham	 construído	 a	 casa	 no	 limite	 da	 selva,	
orientada	 para	 o	 sul	 evitando	 assim	 que	 a	 umidade	 dos	
ventos	 de	 março	 se	 somasse	 ao	 calor	 que	 a	 sombra	 das	
árvores	atenuava	um	pouco.	
	 Quando	Winnie	chegava	



	 Deixou	o	parágrafo	no	meio,	empurrou	a	máquina	
de	 escrever	 e	 acendeu	 o	 cachimbo.	 Winnie.	 O	 problema,	
como	sempre,	era	Winnie.	Quando	tratava	dela	a	fluidez	se	
coagulava	numa	espécie	de	
	 Suspirando,	 apagou	 numa	 espécie	 de,	 porque	
detestava	 as	 facilidades	 do	 idioma,	 e	 pensou	 que	 não	
poderia	 continuar	 trabalhando	 até	 depois	 do	 jantar;	 as	
crianças	logo	iam	chegar	da	escola	e	ele	teria	que	preparar	
o	banho,	fazer	a	comida	e	ajudá-las	nos	seus	
	 Por	que	no	meio	de	uma	enumeração	tão	simples	
havia	como	um	buraco,	uma	impossibilidade	de	continuar?	
Era	 incompreensível,	 pois	 tinha	 passagens	 muito	 mais	
árduas	que	se	construíam	sem	nenhum	esforço,	como	se	de	
algum	 modo	 já	 estivessem	 prontas	 para	 incidir	 na	
linguagem.	Obviamente,	nesses	casos	o	melhor	era	
	 Largando	 o	 lápis,	 pensou	 que	 tudo	 se	 tornava	
abstrato	 demais;	 os	 obviamente,	 os	 nesses	 casos,	 a	 velha	
tendência	a	fugir	de	situações	definidas.	Tinha	a	impressão	
de	 estar	 se	 afastando	 cada	 vez	 mais	 das	 fontes,	 de	
organizar	quebra-cabeças	de	palavras	que	por	sua	vez	
	 Fechou	 abruptamente	 o	 caderno	 e	 saiu	 para	 a	
varanda.	
	 Impossível	deixar	essa	palavra,	varanda.	
	
Contribui	em	maior	parte	para	o	estranhamento	do	texto	

a) a	sua	estrutura	truncada	
b) a	mistura	entre	autor	e	narrador	
c) a	 impossibilidade	 em	 determinar	 quem	 sejam	

narrador	e	personagem	
d) a	falta	de	um	enredo	claro	

	
8.	 Em	 termos	 de	 exploração	 dos	 recursos	 da	 língua,	 o	
humor	da	tira	abaixo	se	dá	principalmente	pelo	fato	de	

	
a) a	 vaca	 ter	 capacidades	 intrínsecas	 a	 seres	

humanos	(como	dirigir	um	veículo).	
b) o	 personagem	 humano	 ter	 o	 seu	 automóvel	

aparentemente	roubado	por	uma	vaca.	
c) a	 fala	 do	 personagem,	 denotativa	 (=literal,	

objetiva),	 no	 primeiro	 quadrinho,	 ter	 sido	
confirmada	 no	 segundo,	 de	 maneira	 conotativa,	
representando	uma	ambiguidade.	

d) estabelecer-se	um	jogo	entre	o	sentido	conotativo	
da	fala	do	personagem,	no	primeiro	quadrinho,	e	a	
percepção	 dessa	 fala	 como	 denotativa,	 no	
segundo.	

	
9.	Com	relação	ao	seguinte	trecho	do	conto	O	espelho,	de	
Machado	de	Assis:	
“Quando	os	outros	voltaram	a	si,	o	narrador	tinha	descido	
as	escadas”.	
	
As	expressões	em	destaque	referem-se	respectivamente	
	

a) os	personagens	do	conto;	Machado	de	Assis	

b) os	leitores	do	conto;	o	narrador	do	conto	
c) os	“quatro	cavalheiros”;	Jacobina	
d) os	“cinco	cavalheiros”;	a	segunda	alma	de	Jacobina	

	
10.	Com	relação	à	tira	abaixo	

	
a) Um	 sufixo	 é	 responsável	 pelo	 jogo	 de	 palavras	

estabelecido	na	tirinha.	
b) A	alternância	no	uso	e	não	uso	de	um	determinado	

prefixo	 provoca	 um	 duplo	 sentido	 de	 uma	
determinada	palavra	na	tira.	

c) O	 uso	 da	 palavra	 “cobre”	 no	 último	 quadrinho	
pode	 ser	entendido	apenas	 como	conotativo,	 isto	
é,	figurado,	não	literal.	

d) O	 verbo	 “descobrir”	 é	 um	 antônimo	 (=sentidos	
opostos)	perfeito	de	“cobrir”,	na	tira.	

	
11.	 “Que	 ideia	 faria	 de	 si	 essa	 criança	 que	 nunca	 ouvira	
uma	 palavra	 de	 carinho?	 Pestinha,	 diabo,	 coruja,	 barata	
descascada,	bruxa,	pata-choca,	pinto	gorado,	mosca-morta,	
cachorrinha,	 trapo,	 sujeira,	 bisca,	 coisa-ruim,	 lixo	 –	 não	
tinha	conta	o	número	de	apelidos	com	que	a	mimoseavam.	
Tempo	houve	em	que	foi	a	bubônica.	A	epidemia	andava	na	
berra,	 como	 a	 grande	 novidade,	 e	 Negrinha	 viu-se	 logo	
apelidada	 assim	 —	 por	 sinal	 que	 achou	 linda	 a	 palavra.	
Perceberam-no	e	suprimiram-na	da	lista.	Estava	escrito	que	
não	 teria	 um	 gostinho	 só	 na	 vida	 —	 nem	 esse	 de	
personalizar	a	peste...”	(...)	
	
A	 interrogação	 presente	 no	 início	 desse	 trecho	 do	 conto	
Negrinha	
	

a) refere-se	 à	 fala	 de	 Dona	 Inácia,	 perguntando-se	
como	Negrinha	se	imaginaria.	

b) refere-se	 ao	 narrador	 da	 história,	 intervindo	 no	
pensamento	de	Dona	Inácia.	

c) trata-se	 de	 uma	 intrusão	 da	 visão	 do	 narrador	
(onisciente)	 sobre	 a	 personagem	 (Negrinha),	 seu	
estado	de	espírito.	

d) trata-se	 de	 um	 questionamento	 retórico,	 para	 o	
qual	não	há	uma	resposta	no	texto.	

	
12.	“O	13	de	Maio	tirou-lhe	das	mãos	o	azorrague,	mas	não	
lhe	 tirou	 da	 alma	 a	 gana.	 Conservava	 Negrinha	 em	 casa	
como	remédio	para	os	frenesis.	Inocente	derivativo:		
-	 Ai!	 Como	 alivia	 a	 gente	 uma	 boa	 roda	 de	 cocres	 bem	
fincados!...”		
	
No	trecho	em	destaque,	o	conectivo	“como”	expressa	uma	
relação	de	sentido	de	

a) explicação	
b) comparação	
c) finalidade	
d) restrição	


