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A prova de língua portuguesa, a exceção de não ter cobrado análise de charge, manteve-se fiel
ao padrão dos últimos vestibulares da UFPR: houve prioridade, portanto, às questões de interpretação e
compreensão textuais (nota para a recorrência de textos em que se empregou a ironia como recurso
argumentativo). Ademais, as questões de conhecimento lexical (sinonímia e alternância entre classes
gramaticais) e a de pontuação demonstraram uma preocupação em abordar aspectos de gramática
textual. Por fim, a crônica de Cristóvão Tezza promoveu uma investigação de certo recorte vocabular do
português, registrando estudos histórico-linguísticos no vestibular 2014-2015!

Apenas o item 3 está falso. Na visão de Verissimo, as opções para a democracia são “uma pior do que a
outra”. As demais afirmações estão de acordo com a argumentação do autor.

Na frase da alternativa (a), Verissimo ironizou o fato de, em determinada época passada, a população
não participar do processo de escolha dos políticos que a representariam. Com a frase, ele criticou
ironicamente, por exemplo, a atitude de um general escolher o outro general subsequente – daí a
ocorrência de sarcasmo. Nas demais alternativas, constam frases em que o autor expressa sua opinião
sem uso de ironia agressiva.

Obs.: enfoque ao módulo 14 (apostila 3).

Segundo o dicionário Antônio Houaiss,

- “ascético: 2 que ou aquele que se volta para a vida espiritual, mística; místico, contemplativo”;
- “certeiro: 1 que acerta com exatidão em determinado objetivo”.

Por conta disso, esses dois termos NÃO se relacionam por sinonímia – logo, a resposta que atende ao
enunciado é a letra (b). Nas demais alternativas as relações de sinônimas são verdadeiras, sendo a
alternativa (e) a que poderia causa um pouco mais de estranheza (“pantomima”, ainda de acordo com o
dicionário Antônio Houaiss, pode significar “mentira ardilosa; embuste, logro”).

No dicionário Antônio Houaiss, lê-se:
- “anacronismo: atitude ou fato que não está de acordo com sua época”.
A enumeração realizada pelo autor denota itens expressivos aos anos da ditadura, mas que não dizem
respeito ao contexto social atual. Ironicamente, ele exprime que não cabe desejar à nossa época coisas
que pertenceram a outra, ou seja, inclusive não cabe desejar nova intervenção militar.

O item 1 está errado porque, segundo o autor, a atual “Marcha” não se trata de um desejo da população,
mas sim de um grupo de ativistas. Já o item 2 apresenta incorreção porque o autor não enfoca os temas
listados; no último parágrafo, ele cita “família”, “liberdade” e “Deus” para argumentar que tais conceitos
foram deturpados pelo regime miliar.

O autor mostra-se irônico em vários pontos da argumentação – por exemplo: “É difícil imaginar um ‘golpe
comunista’ em que os aliados são Sarney, Collor, Maluf, Renan Calheiros e outros” (é necessária uma
bagagem de conhecimento político para perceber a ironia). Ademais, a própria enumeração de coisas
pertencentes à época do regime militar, mas que não está na pauta dos atuais ativistas, ironiza as
reivindicações destes.

Obs.: enfoque ao módulo 14 (a apostila 3).

O item 2 está incorreto porque o autor, nas enumerações promovidas com o uso recorrente de “e então”
(anáfora), ironiza o fato de a sociedade não ter percebido que as medidas financeiras anunciadas para a
educação ainda não representam soluções para as reais necessidades do país, visto que atendem
apenas a específicos segmentos.

Note-se que há um diálogo na citação relativa a Saramago. À análise das frases transpostas, o ponto e
vírgula é o único sinal que poderia ser omitido, já que: o travessão demarcaria o início das falas; o ponto
final separaria cada período; o ponto de exclamação daria ênfase a determinadas afirmativas (“Cegos,
que, vendo, não veem!”); o ponto de interrogação demarcaria os questionamentos.

Obs.: enfoque ao módulo 11 (apostila 3).

O item 3 está errado porque a expressão “um Copacabana Palace de Buenos Aires” é empregada de
modo metafórico, ou seja, a rede não abriu uma filial na capital Argentina: a expressão significa que o
Copacabana Palace é referência hoteleira de qualidade em qualquer lugar.

Apenas na alternativa (e) a palavra destacada não segue a afirmação do enunciado. O vocábulo
“paternal” se trata ab origene de um adjetivo na língua portuguesa, não atendendo, portanto, ao conceito
de “substantivos que são usados como adjetivos”. Nos demais casos, a assertiva do enunciado realmente
acontece – a exemplo de “gato”, que por origem é um substantivo, mas na frase da alternativa (a)
funciona como adjetivo de “namorado”.
Obs.: enfoque aos módulos 5 e 7 (apostila 2).

Forma sintética é aquela composta por um só termo; forma analítica, pelo menos por dois. Portanto, ao
afirmar que “priorizar” é uma forma sintética que substituiu a analítica “dar prioridade”, a alternativa (b)
mostra-se correta. Sobre as demais alternativas, conforme o autor:
- (a): as palavras mencionadas “não terão mais do que 20 anos”;
- (b): o autor não desaprova o uso de formas analíticas;
- (d): nem toda palavra com mais de 20 anos é arcaica;
- (e): as palavras mencionadas não desaparecerão, visto que até o Houaiss as registrou.

Obs.: em várias aulas foi abordado o conceito de expressões analíticas ou sintéticas.

No segundo parágrafo, o autor afirma: “’Emprestar’ só poderia ser ‘para alguém’”. Ele faz referência a
uma construção sintática comum a outras épocas da língua. Nesse contexto, “Emprestei dinheiro à minha
mãe” não se trata de uma frase inovadora, mas sim já constante no idioma há certo tempo – o que anula
o item 3.

Obs.: enfoque aos módulos 6 (apostila 2) e 12 (apostila 3).

