
PORTUGUÊS

TIPOLOGIA TEXTUAL

Questões selecionadas de provas diversas

01. ...uma maneira de gastar rios de dinheiro com regozijo. O segmento destacado em negrito 
expressa evidentemente um exagero, a fim de dar mais ênfase ao que é expresso pelo autor do 
texto. O segmento a seguir que apresenta o mesmo tipo de recurso é:
a) A Unicef calcula que milhares de crianças brasileiras foram salvas.
b) As tempestades de confetes sobre obras e realizações...
c) ...o destino obrigatório dessas verbas formidáveis.
d) Há poucos, mas bons antecedentes no Brasil.
e) ...gastar 24 milhões de reais fazendo propaganda do Banespa,...

02.  A linguagem  do  texto  é  predominantemente  denotativa,  empregando-se  as  palavras  em 
sentido próprio, na alternativa:
a) Levou o nome de “fúria legiferante” o período entre 1964 e 1967, que cimentou com profusão 
de leis o edifício institucional da nova ordem econômica.
b) O brasileiro gosta muito de ignorar as próprias virtudes e exaltar as próprias deficiências, numa 
inversão do chamado ufanismo. Sim, amigos, somos uns Narcisos às avessas, que cospem na 
própria imagem.
c)  Poluído  por  denúncias  de  corrupção,  (...)  Luiz  Antônio  de  Medeiros  é  considerado  fósforo 
riscado.
d) Incumbidos de animar a explosão hormonal da juventude uberabense, Zezé Di Camargo e 
Luciano levaram 30 mil reais por sua apresentação.
e)  Editores,  escritores,  professores  e  alunos  têm  opiniões  divididas.  A maioria,  no  entanto, 
concorda: o acordo é inoportuno e, não raro, contraditório.

03. Assinale o segmento em que não foram usadas palavras em sentido figurado:
a) Lendo o futuro no passado dos políticos (...)
b) As fontes é que iam beber em seus ouvidos.
c) Eram 75 linhas que jorravam da máquina de escrever com regularidade mecânica.
d) Antes do meio-dia, a coluna estava pronta.
e) (...) capaz de cortar com a elegância de um golpe de florete.

04. Em qual das frases abaixo podemos encontrar uma hipérbole?
a) É mais um que vai entregar a alma a Deus.
b) Meu coração não aprendeu nada.
c) Eu vi tudo com meus próprios olhos.
d) Jorraram rios de sangue na última batalha.
e) Sua voz aveludada tocava meu coração.

05. Em qual das frases abaixo encontramos uma perífrase?
a) Meu coração não aprendeu nada.
b) Grita mais alto para ele ouvi-la.
c) Pediu que comprasse uma gilete para ele.
d) O Atleta do Século está com um filho na cadeia.
e) Minha vida é um mar de rosas.



06. Em qual das frases a seguir, podemos encontrar uma elipse?
a) Parecia que as árvores me olhavam ao entardecer.
b) Na sala, apenas quatro ou cinco convidados.
c) Seu olhar gelado me enlouquecia.
d) Ele retirou o dinheiro na boca do caixa.
e) A mulher precisava de “Modess”.

07. Em qual das frases que se seguem podemos encontrar uma metonímia?
a) Aquele homem é um bom garfo.
b) O pavão é um arco-íris de plumas.
c) Seu leito era a pedra fria, a pedra fria dura, a pedra imóvel.
d) Passarinho, desistir de ter.
e) O surdo pede que repitam, que repitam a última frase.

08. Nos dois versos: 
“O vento voa
A noite toda se atordoa”.

Aparece a mesma figura:
a) metáfora;
b) metonímia;
c) hipérbole;
d) personificação;
e) antítese.

09. Leia as frases abaixo.
I - “Uma fina saudade, porém, começou a alinhavar-se em seus dias.” (Marina Colasanti)
II - “Deixaram o crânio na janela da aposentada e voltaram de manhã para observar.”
(Moacyr Scliar)
III - “Essas pessoas são farinha do mesmo saco.”

Há conotação apenas em
a) I;
b) II e III;
c) I e III;
d) I e II;
e) em todas.

10.  Qual  dos  períodos  abaixo  apresenta  um  desvio  das  normas  propostas  pela  gramática, 
conhecido no domínio da linguagem como catacrese?
a) Os olhos piscavam mil vezes por minuto diante do horrível espetáculo.
b) Eu parece-me que vivo em função de um áspero orgulho.
c) Com o espinho enterrado no pé, levantou-se rápida à procura do pai.
d)  Suas  faces  avermelhadas  traduziam-se  em  chamas,  encolerizadas  por  causa  dos  males 
imaginados.
e) A perversidade secreta daquelas montanhas selvagens assustava as calmas águas do riacho.



GABARITO

01. B
02. E
03. D
04. D
05. D
06. B
07. A
08. D
09. C
10. C


