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VESTIBULAR TRADICIONAL 
DIA 27/10/2019 

 

PROVA 

 
AGUARDE A ORDEM PARA ABRIR ESTE CADERNO 
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INSTRUÇÕES 
 

1) Você recebeu uma Folha de Respostas (gabarito) para as questões de múltipla 

escolha e uma Folha de Redação. Na Folha de Respostas (gabarito) observe 

atentamente se os dados de identificação correspondem àqueles informados no ato da 

inscrição. Na Folha de Redação verifique se o número de inscrição corresponde ao 

seu número.  

2) Este caderno contém 10 questões de múltipla escolha, abrangendo as disciplinas 

de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, um tema para Redação. Verifique se o 

caderno está completo. SE NÃO estiver, solicite outro para substituição. 

3) Transfira, as respostas para o GABARITO, observando atentamente os seguintes 

itens: 

 inicie a transferência das respostas para essa folha, quando faltarem, no máximo, 30 

(trinta) minutos para o término das provas; 

 assinale apenas uma alternativa por questão; as questões em branco ou com dupla 

marcação serão anuladas; 

 utilize apenas caneta esferográfica preta ou azul ao preencher a folha. 

 ASSINE A FOLHA DE RESPOSTAS (GABARITO) 

4) A Folha de Respostas e a Folha de Redação NÃO devem ser rasuradas, 

amassadas ou dobradas. Não haverá troca ou substituição das mesmas. 

5) Em caso de dúvida acerca de qualquer das instruções acima, comunique-se com o 

fiscal. 

6) O tempo de duração da prova é de 02h:30min. (Duas horas e trinta minutos).  

 

BOA PROVA!!! 
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QUEM TEM MEDO DA MORTADELA? 

Mário Prata 
 

Modismo é conosco mesmo. O brasileiro adora inventar moda. E todo mundo vai atrás 
dela. A última do brasileiro é "primeiro mundo". Os publicitários nativos inventaram a 
expressão e agora tudo que nós queremos tem que ser coisa do "primeiro mundo". 

O carro é do primeiro mundo, a bebida é do primeiro mundo, a mulher é do primeiro 
mundo. Cineastas querem fazer filme de primeiro mundo, diretores de teatro trazem a moda 
lá da Europa. E os preços, evidentemente, também são de primeiro mundo. 

(...) 
Por que essa mania, de repente, de querer virar primeiro mundo? De terceiro para 

primeiro? Não seria o caso de fazer um estágio, antes, no segundo mundo? 
Os do primeiro mundo adoram as coisas aqui do terceiro. Por exemplo, a caipirinha. 

Alemães, ingleses, americanos, suecos, caem trôpegos pelas calçadas de Copacabana. Quer 
coisa mais brasileira, mais terceiro-mundista, mais caipira e mais barata? Mas já estão 
avacalhando com ela. Agora já tem caipirinha de vodca e, pasmem, de rum. Caipirinha sempre 
foi e sempre será cachaça. Coisa de caipira mesmo. E é esta bebida que os europeus vêm 
procurar aqui. Mas já meteram a vodca e o rum nela para ficar com cara de primeiro mundo. 
Vamos deixar a caipirinha caipira, brasileiros! 

Toda essa introdução para chegar à mortadela. Ou mortandela, como preferem 
garçons e padeiros. Quer coisa mais brasileira que a mortadela? Claro que ela veio lá da Itália. 
Mas tornou-se, talvez pelo baixo preço, o petisco do brasileiro. O nome vem de “murta”, uma 
plantinha italiana que lhe valeu o nome. Infelizmente o brasileiro acha que mortadela é coisa 
de pobre, de faminto. E o que somos nós, caras-pálidas? 
  A cachaça e a mortadela são produtos do Brasil, do nosso querido terceiro mundo. 
Mas acontece que há um preconceito dos patrícios contra a cachaça e a mortadela. Contra a 
mortadela o caso é mais grave. Se você oferecer mortadela numa festa, vão te olhar feio. 
Você deve estar perto da falência. 

Neste Natal e no Reveillon frequentei várias mesas, e em nenhuma havia mortadela. 
Queijos de primeiro mundo, vinho de primeiro mundo, perfumes de primeiro mundo, até um 
peru argentino eu comi. Mas mortadela que é bom, nada. Nem uma fatiazinha. 

Quando o brasileiro irá assumir que a mortadela é a melhor entrada do mundo? 
Quando você for para a Europa, não adianta pedir “dead her” que não vai encontrar. Nem 
“muerta” dela. 

Mas nem tudo está perdido. No dia 1º do ano almocei com o casal Annette e Tenório 
de Oliveira Lima, e lá estava a mortadela, fresquinha no prato rósea. Um limãozinho em cima, 
um pedacinho de pão e viva o terceiro mundo, visto lá de cima do apartamento do Morumbi. 

(...) 
E, nas boas padarias do ramo você ainda encontra a verdadeira mortadela, aquela que 

chega no balcão, feita na chapa, sem queimar muito, servida em pãezinhos saídos do forno. 
Vamos deixar o primeiro mundo para lá. Vamos, este ano, tomar cachaça e comer 

mortadela. É muito mais barato ser pobre. Deixemos que o primeiro mundo exploda entre 
eles, mesmo tomando uísque escocês e comendo queijo fedido. 

Por favor, senhores brasileiros primeiro-mundistas, vamos deixar de frescura. 
Mortadela é o que há. É um barato. (...) 
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QUESTÃO 01 
 
De acordo com o texto, é INCORRETO afirmar com relação à expressão “primeiro mundo” 
que: 
 
A) inclui alguns valores nacionais como a caipirinha e a mortadela, que são os melhores 
produtos da nossa terra. 
B) serve para caracterizar todo tipo de coisa ou pessoa supostamente superior às coisas ou 
pessoas do terceiro mundo. 
C) foi criada por publicitários brasileiros e nos dias de hoje é amplamente utilizada em todos 
os meios além da publicidade. 
D) virou mania nacional do brasileiro. 
E) refere-se a coisas e pessoas adoradas pelos brasileiros. 
 
QUESTÃO 02 
 
Quando o autor afirma que “não adianta pedir ‘dead her’ que não vai encontrar. Nem ‘muerta’ 
dela”, ele quer dizer que: 
 
A) em outros países, a mortadela possui nomes bastante diferentes do que é utilizado aqui no 
Brasil. 
B) é preciso ter muito conhecimento linguístico para achar um correspondente para a 
mortadela brasileira. 
C) a mortadela possui um nome muito complexo para um produto tão simples produzido aqui 
no Brasil. 
D) a mortadela tem traços tão genuinamente brasileiros, que em lugar algum se vai encontrar 
um correspondente para ela, nem no nome.  
E) mortadela é coisa de pobre, de faminto, não é encontrada em países ricos; por isso nós 
nunca seremos países tão evoluídos como os outros. 
 
QUESTÃO 03 
 
Assinale a alternativa cujo trecho transcrito do texto NÃO corresponde a um registro mais 
popular da linguagem. 
 
A) “Ou mortandela, como preferem garçons e padeiros. ” 
B) “Mas já estão avacalhando com ela. ” 
C) “Mas acontece que há um preconceito dos patrícios contra a cachaça e a mortadela. ” 
D) “Mas já meteram a vodca e o rum nela para ficar com cara de primeiro mundo. ” 
E) “Deixemos que o primeiro mundo exploda entre eles, mesmo tomando uísque escocês e 
comendo queijo fedido. ” 
 
QUESTÃO 04 
 
“Queijos de primeiro mundo, vinho de primeiro mundo, perfumes de primeiro mundo, até um 
peru argentino eu comi. ” 
Assinale a alternativa que apresenta o sentido expresso pela palavra destacada no trecho 
acima, transcrito do texto. 

 
A) Retificação 
B) Inclusão 
C) Exclusão 
D) Exceção 
E) Adversidade 
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QUESTÃO 05 
 
“Se você oferecer mortadela numa festa, vão te olhar feio. Você deve estar perto da falência. 
”   
O pronome “você”, utilizado no trecho acima, transcrito do texto, refere-se exclusivamente a: 
 
A) um sujeito indeterminado, podendo ser qualquer pessoa do nosso meio. 
B) o leitor do texto. 
C) os responsáveis pela organização de festas.  
D) os brasileiros natos. 
E) os estrangeiros residentes no Brasil, especialmente os italianos. 

 
QUESTÃO 06 
 
“Vamos deixar a caipirinha caipira, brasileiros! ” 
Com relação a esse trecho, é INCORRETO afirmar que: 

 
A) se trata de um trecho com um tom apelativo da parte do autor. 
B) nele o autor faz uma invocação aos brasileiros. 
C) nele o autor conclama os brasileiros para não perderem sua originalidade. 
D) nele o autor defende a perda de identidade dos produtos brasileiros. 
E) o autor faz um jogo de palavras com o nome da bebida (caipirinha) e a qualidade dela 
(caipira). 

 

QUESTÃO 07 
 
“Neste Natal e no Reveillon frequentei várias mesas, e em nenhuma havia mortadela. ” 
Reescrevendo-se o trecho destacado acima, mantendo-o dentro da norma padrão da língua 
portuguesa, tem-se: 
 
A) E em nenhuma tinha mortadela. 
B) E em nenhuma haviam mortadelas. 
C) E em nenhuma existia mortadelas. 
D) E em nenhuma tinham mortadelas. 
E) E em nenhuma existia mortadela. 

 
QUESTÃO 08 
 
Assinale a alternativa em que a palavra “que” pode ser substituída pela preposição “de” sem 
alterar o sentido da sentença. 
 
A) “tem que ser coisa do primeiro mundo”  
B) “Quer coisa mais brasileira que a mortadela? ”  
C) “tudo que nós queremos” 
D) “Claro que ela veio lá da Itália. ”  
E) “E é esta bebida que os europeus vêm procurar aqui. ”  
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QUESTÃO 09 
 
“A última do brasileiro é "primeiro mundo". 
A palavra em destaque no fragmento texto acima qualifica um termo subentendido, que é 
 
A) “modismo”. 
B) “brasileiro”. 
C) “expressão”. 
D) “moda”. 
E) “coisa”. 

 
QUESTÃO 10 

“Ou mortandela, como preferem garçons e padeiros. ” 
A palavra em destaque no trecho acima possui o sentido de: 

 
A) causa. 
B) consequência. 
C) conformidade. 
D) comparação. 
E) finalidade. 

 
TEMA DA REDAÇÃO 

 
O texto que se segue pode servir de estímulo e fonte de informação para a elaboração de sua 
redação. Deve ter no mínimo 20 linhas e um título que sintetize o ponto de vista apresentado 
sobre a questão. 
 
INSTRUÇÃO: Redija um texto dissertativo-argumentativo, expondo suas ideias sobre o seguinte tema: 
os impactos das fake news no cenário social e político brasileiro. 

 

Como funcionam as fake news? 
 

Os motivos para que sejam criadas notícias falsas são diversos. Em alguns casos, os autores 
criam manchetes absurdas com o claro intuito de atrair acessos aos sites e, assim, faturar 
com a publicidade digital. No entanto, além da finalidade puramente comercial, as fake 
news podem ser usadas apenas para criar boatos e reforçar um pensamento, por meio de 
mentiras e da disseminação de ódio. Dessa maneira, prejudicam-se pessoas comuns, 
celebridades, políticos e empresas. É isso o que acontece, por exemplo, durante períodos 
eleitorais, nos quais empresas especializadas criam boatos, que são disseminados em grande 
escala na rede, alcançando milhões de usuários. O Departamento de Justiça Americano 
denunciou três agências russas, afirmando que elas teriam espalhado informações falsas na 
internet e influenciarem as eleições norte-americanas de 2016. (...) 

 

Fonte: https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/curiosidades/fake-news.htm 

 
Não se esqueça de colocar o título! 
 
 

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/curiosidades/fake-news.htm
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