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1. Sobre a presença daquele que é possivelmente seu mais famoso e lido livro, Pedagogia do oprimido, Paulo 
Freire critica aquilo que chama de uma visão “bancária” da educação, em que os educadores mantêm com 
os alunos uma relação que detém informações que são “depositadas” numa sala de aula, que está ali para 
memorizar, e não aprender. “Em lugar de comunicar-se, o educador faz ‘comunicados’ e depósitos que os 
educandos, meras incidências, recebem pacientemente, memorizam e repetem. Eis aí a concepção 
‘bancária’ da educação, em que a única margem de ação que se oferece aos educandos é a de receberem 
os depósitos, guardá-los e arquivá-los.” 

(ALMEIDA, Carol. Disponível em: Suplemento Pernambuco, p. 12, janeiro de 201 
 Quanto ao gênero a que pertence, é correto afirmar que o texto 
a) é argumentativo e crítico, uma vez que apresenta e desenvolve ideias. 
b) é informativo, pois faz referências aos fatos relevantes acerca do cotidiano da autora. 
c) mescla objetividade e subjetividade sobre o tema da educação brasileira. 
d) é laudatório, de maneira que o uso da citação constitui procedimento característico. 
e) explora enunciados em que predomina a conotação, evidenciando seu caráter literário. 

 

2. Atenção: Utilize o texto abaixo para responder a questão. 

      O Dia do Médico, celebrado em 18 de outubro, foi a data escolhida pelo Conselho Regional de Medicina do 
Estado de São Paulo (Cremesp) para o lançamento de uma campanha pela humanização da Medicina. 
Com o mote “O calor humano também cura”, a ação pretende enaltecer a vocação humanitária do médico 
e fortalecer a relação entre esses profissionais e seus pacientes, um dos pilares da Medicina. 

       As peças da campanha ressaltam, por meio de filmes, anúncios e banners, que o médico é especialista em 
pessoas e que o toque, o olhar e a conversa são tão essenciais para a Medicina quanto a evolução 
tecnológica. 

(No Dia do Médico, Cremesp lança campanha pela humanização da Medicina. Disponível em: 
www.cremesp.org.br) 

 Levando em conta a linguagem, o formato e a finalidade do texto, conclui-se que se trata de 
a) uma notícia. 
b) um artigo de opinião. 
c) uma carta comercial. 
d) uma reportagem. 
e) um editorial. 

 

3. Atenção: A questão refere-se ao texto abaixo. 
 Ofertas do Google 
     Uma das coisas que admiro nas pessoas que sabem muito é o desapego. Elas não se contentam em saber 

− espalham generosamente o que sabem, vivem prontas a ensinar e fazem isso de graça, pelo prazer de 
ajudar. O conhecimento não é para ser guardado a ferros, mas dividido − aliás, a única maneira de 
multiplicá-lo. 

     Tive a sorte de trabalhar ou conviver com alguns verdadeiros arquivos vivos, gente capaz de responder na 
lata sobre muitos assuntos além dos de sua área − entre outros, Otto Maria Carpeaux e Franklin de 
Oliveira. Uma pergunta a um deles era a garantia de uma aula. 

     De 15 anos para cá, o Google se esforça para substituir as sumidades do conhecimento. É o maior banco 
de dados do mundo e ameaça tornar ociosos os dicionários, enciclopédias e compêndios − já absorvidos 
por ele, ao alcance de consultas rápidas e, melhor ainda, grátis. 

     Ou não? Posso estar errado, mas tenho visto que, de algum tempo para cá, ao procurar por qualquer 
assunto no Google, ele nos cumula de pechinchas comerciais sobre o dito assunto. Se você pesquisar 
“sorvete”, “livro” ou “apartamento”, ele aproveitará para apregoar um irritante varejo desses produtos. 

(Adaptado de: CASTRO, Ruy. “Ofertas do Google”. Disponível 
em: www.folha.uol.com.br/colunas/ruycastro/2016/03/1748685-ofertas-dogoogle.shtml) 

 O autor faz uma crítica 
a) ao fato de o Google ter feito com que os homens sábios parecessem charlatões. 
b) à maneira como o Google divulga informações sem dar crédito aos autores. 
c) à superficialidade do conteúdo do Google comparado com os livros tradicionais. 
d) à falta de variedade de conteúdo disponível para pesquisas rápidas no Google. 
e) à divulgação de conhecimento no Google aliada a interesses comerciais. 
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4. Atenção: Utilize o texto abaixo para responder a questão. 

 Outro dia, em busca de determinada informação, caiu-me às mãos um calendário de 1866. Por força 
do hábito, examinei-o pelo avesso e descobri um panorama encantador. Como todos antes dele, foi 
um ano cheio de domingos. Nasceu e morreu gente. Declararam-se guerras e fizeram-se as pazes, 
não necessariamente nessa ordem. O barco a vapor, o telégrafo e a fotografia eram as grandes 
novidades, e já havia no ar um xodó pela tecnologia. Mas não adiantava: aquele mundo de 150 anos 
atrás continuava predominantemente literário. 

         Eram tempos em que, flanando pelas grandes cidades, os mortais podiam cruzar com os escritores 
 nas ruas — poetas, romancistas, pensadores —, segui-los até seus cafés, sentar-se à mesa do lado, 
 ouvir o que eles diziam e, quem sabe, puxá-los pela manga e oferecer-lhes fogo. Talvez em nenhuma 
 outra época tantos gênios morassem nas mesmas cidades, quem sabe até em bairros vizinhos. E 
 todos em idade madura, no auge de suas vidas ativas e criativas. 

        Na Paris de 1866, por exemplo, roçavam cotovelos Alexandre Dumas, Victor Hugo, Baudelaire. Em 
 Lisboa, Antero de Quental, Camilo Castelo Branco, Eça de Queiroz. E, no Rio, bastava um pulinho à 
 rua do Ouvidor para se estar diante de Machado de Assis e José de Alencar. 

  Que viagem, a 1866. 
(Adaptado de: CASTRO, Ruy. Viagem a 1866. Disponível em: www.folha.uol.com.br)  

Uma característica do gênero crônica que pode ser observada no texto é a presença de uma 
linguagem 

a) imparcial, que se evidencia em: Talvez em nenhuma outra época tantos gênios morassem nas 
mesmas cidades... 

b) formal, que se evidencia em: ... já havia no ar um xodó pela tecnologia. 
c) arcaica, que se evidencia em: Que viagem, a 1866. 
d) coloquial, que se evidencia em: ... foi um ano cheio de domingos 
e) argumentativa, que se evidencia em: Nasceu e morreu gente. 
 

5. Pode ser um saudosismo bobo, mas tenho saudades do tempo em que se ouvia o futebol pelo rádio. 
Às vezes, era apenas chiado; às vezes, o chiado se misturava com a narração; às vezes, a estação 
sumia; sem mais nem menos, voltava, e o jogo parecia tão disputado, mas tão emocionante, repleto 
de lances espetaculares, que tudo que queríamos no dia seguinte era assistir os melhores momentos 
na televisão. Hoje todos os jogos são transmitidos pela televisão. Isso é uma coisa esplêndida, mas 
sepultou a fantasia, a mágica. 

       Agora, que fique claro: em absoluto falo mal da tecnologia. Ao contrário, o avanço tecnológico, 
 principalmente a chegada da internet, trouxe muita coisa boa pra muita gente. Lembro que ainda 
 engatinhava no plano do Direito e, se quisesse ter acesso a uma boa jurisprudência, tinha que fazer 
 assinatura. Hoje, está tudo aí, disponível, à farta, de graça. Somente quem viveu numa época em que 
 não havia a internet tem condições de dimensionar o nível de transformação e de reprodução do 
 conhecimento humano que ela representou... 

(Adaptado de: GEIA, Sergio. Então chegou a tecnologia... Disponível em: www.cronicadodia.com.br)  
 Condizente com o gênero crônica, o texto consiste em 

a) uma história fantasiosa inspirada em fatos reais, com linguagem cerimoniosa. 
b) um registro histórico de fatos de relevo internacional, com linguagem hermética. 
c) um relato subjetivo de experiências cotidianas, com linguagem coloquial. 
d) uma compilação de opiniões divergentes sobre tema polêmico, com linguagem afetada. 
e) uma descrição objetiva da realidade visando noticiar fatos inéditos, com linguagem formal. 

 
 
 


