
 

0 

 

Português – 2013 
Colégio Pedro II - MEC  
1

a
 Série do Ensino Médio Integrado – Técnico em Meio Ambiente 

 
 

 

 
 

EXAME DE SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATOS 
À MATRÍCULA NA 1ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO INTEGRADO 

 
- TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE - 

 
PROVA DE PORTUGUÊS – 2013 

 
 

CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO III 
 
 

 

NOME DO(A) CANDIDATO(A): .….............................................................................. 

............................................................................................................................... 
 
 
 

NÚMERO DA INSCRIÇÃO: ....................................................... 
 
 

RIO DE JANEIRO, 27 DE JANEIRO DE 2013 
                                     

 
 
 

DADOS A SEREM PREENCHIDOS PELA BANCA EXAMINADORA: 
 
 
 

    GRAU OBTIDO 
 

 
 

RUBRICA DOS EXAMINADORES: 

 
................................................................... 

 

.................................................................... 

 

.................................................................... 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

COLÉGIO PEDRO II 

REITORIA 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO 
 

 



 

1 

 

Português – 2013 
Colégio Pedro II - MEC  
1

a
 Série do Ensino Médio Integrado – Técnico em Meio Ambiente 

 

 

 
Texto I 

Coisas antigas 

(...) 

  Depois de cumprir meus afazeres, voltei para casa, pendurei o guarda-chuva a um canto 
e me pus a contemplá-lo. Senti então uma certa simpatia por ele; meu velho rancor contra os 
guarda-chuvas cedeu lugar a um estranho carinho, e eu mesmo fiquei curioso de saber qual a 
origem desse carinho.  

 Pensando bem, ele talvez derive do fato, creio que já notado por outras pessoas, de ser 
o guarda-chuva o objeto do mundo moderno mais infenso1 a mudanças. Sou apenas um 
quarentão, e praticamente nenhum objeto de minha infância existe mais em sua forma primitiva. 
De máquinas como telefone, automóvel, etc., nem é bom falar. Mil pequenos objetos de uso 
mudaram de forma, de cor, de material; em alguns casos, é verdade, para melhor; mas 
mudaram. 

  O guarda-chuva tem resistido. Suas irmãs, as sombrinhas, já se entregaram aos piores 
desregramentos futuristas e tanto abusaram que até caíram de moda. Ele permaneceu austero2, 
negro, com seu cabo e suas invariáveis varetas. De junco fino ou pinho3 vulgar, de algodão ou 
de seda animal, pobre ou rico, ele se tem mantido digno. 

  Reparem que é um dos engenhos mais curiosos que o homem já inventou; tem ao 
mesmo tempo algo de ridículo e algo de fúnebre, essa pequena barraca ambulante.  

  Já na minha infância era um objeto de ares antiquados, que parecia vindo de épocas 
remotas, e uma de suas características era ser muito usado em enterros. Por outro lado, esse 
grande acompanhador de defuntos sempre teve, apesar de seu feitio grave, o costume leviano 
de se perder, de sumir, de mudar de dono. Ele na verdade só é fiel a seus amigos cem por 
cento, que com ele saem todo dia, faça chuva ou sol, apesar dos motejos4 alheios; a estes, 
respeita. O freguês vulgar e ocasional, este o irrita, e ele se aproveita da primeira distração para 
sumir. 

  Nada disso, entretanto, lhe tira o ar honrado. Ali está ele, meio aberto, ainda molhado, 
choroso; descansa com uma espécie de humildade ou paciência humana; se tivesse liberdade 
de movimentos não duvido que iria para cima do telhado quentar sol, como fazem os urubus. 

  Entrou calmamente pela era atômica, e olha com ironia a arquitetura e os móveis 
chamados funcionais: ele já era funcional muito antes de se usar esse adjetivo; e tanto que a 
fantasia, a inquietação e a ânsia de variedade do homem não conseguiram modificá-lo em coisa 
alguma. 

(...) 

  (BRAGA, Rubem. Ai de ti, Copacabana. Rio de Janeiro: Record, 1993.)  

Vocabulário 
1
 Infenso: contrário, oposto  

2
 Austero: rígido, severo  

3
 Pinho: madeira do pinheiro  

4
 Motejo: zombaria  
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Texto II 

Coisa da Antiga 

Na tina1, vovó lavou, vovó lavou 
A roupa que mamãe vestiu quando foi batizada 
E mamãe quando era menina teve que passar, teve que passar 
Muita fumaça e calor no ferro de engomar 

Hoje mamãe me falou de vovó só de vovó 
Disse que no tempo dela era bem melhor 
Mesmo agachada na tina e soprando no ferro de carvão 
Tinha-se mais amizade e mais consideração 

Disse que naquele tempo a palavra de um mero cidadão 
Valia mais que hoje em dia uma nota de milhão 
Disse afinal que o que é de verdade 

Ninguém mais hoje liga 
Isso é coisa da antiga, ai na tina... 

Hoje o olhar de mamãe marejou só marejou 
Quando se lembrou do velho, o meu bisavô 
Disse que ele foi escravo mas não se entregou à escravidão 
Sempre vivia fugindo e arrumando confusão 

Disse pra mim que essa história do meu bisavô, negro fujão 
Devia servir de exemplo a "esses nego pai João2" 
Disse afinal que o que é de verdade 

Ninguém mais hoje liga 
Isso é coisa da antiga 
Oi na tina... 

(Wilson Moreira e Nei Lopes -http://www.letras.mus.br- acessado em 11/01/2013.) 

 

Vocabulário: 
1
 Tina: vasilha grande usada para lavar roupa, carregar água, tomar banho etc. 

2
 Pai João: pessoa submissa 

Texto III 
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QUESTÃO 1 (VALOR: 0,5) 

No primeiro parágrafo do texto I, o narrador afirma ter um estranho carinho pelo guarda-chuva. 
Já no segundo parágrafo, ele apresenta um possível motivo para tal sentimento.  

Transcreva o trecho em que ele aponta esse motivo. 

“(...) ser o guarda-chuva o objeto do mundo moderno mais infenso a mudanças.” 

 

 

QUESTÃO 2 (VALOR: 0,5) 

Levando em conta apenas o quarto e o quinto parágrafos do texto I, retire duas expressões que 
equivalem a guarda-chuva. 

“(...) essa pequena barraca ambulante.” e “(...) esse grande acompanhador de defuntos 
(...)” 

 

 

QUESTÃO 3 (VALOR: 0,5) 

Ao  retratar, de modo subjetivo, um momento do cotidiano (um homem diante de seu guarda-chuva), 
o texto I caracteriza-se como: 

(A) uma notícia. 

(B) uma fábula. 

(C) uma crônica. 

(D) uma carta. 

 

 

QUESTÃO 4 (VALOR: 0,5) 

Na segunda linha do terceiro parágrafo do texto I, existe uma relação de causa e consequência 
entre duas orações.  

Transcreva somente a oração que expressa a consequência. 

A oração é: “que até caíram de moda” 
 

 

QUESTÃO 5 (VALOR: 1,0 – 0,5 CADA ITEM) 

No texto II, são empregados adjuntos adverbiais para se comparar a época antiga com a atual.  

Indique um adjunto adverbial referente a cada uma dessas épocas. 

a) época antiga: “naquele tempo”, “no tempo dela” 

b) época atual: “hoje”, “hoje em dia” 
 

 
 

QUESTÃO 6 (VALOR: 0,5) (VALOR: 0,5) 

No texto II, a expressão "coisa da antiga" tem valor positivo ou negativo? Transcreva o verso 
que comprova sua resposta. 

Negativo. “Ninguém mais hoje liga” 
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QUESTÃO 7 (VALOR: 0,5) 

No primeiro quadrinho do texto III, a variação dos pronomes "isto" e "isso"  é resultado: 

(A) da livre escolha do falante. 

(B) da posição do objeto na mão do falante. 

(C) do momento em que se fala do objeto. 

(D) da proximidade e distanciamento do objeto. 

 
 

QUESTÃO 8 (VALOR: 0,5) (VALOR: 1,0 – 0,25 CADA ITEM) 

Após a leitura dos três textos, podemos afirmar que: 

(A) os três falam de objetos que resistiram ao tempo. 

(B) apenas o texto I fala de um objeto que resistiu às mudanças na sociedade. 

(C) os três falam das mudanças tecnológicas e sociais que levam à inevitável substituição dos objetos. 

(D) os três falam dos objetos antigos com admiração. 
 
 
 

QUESTÃO 9 (VALOR: 0,5) 

O fato expresso pelo verbo pode ser representado como praticado pelo sujeito, sofrido pelo 
sujeito ou praticado e sofrido pelo sujeito.  

Levando em conta essa afirmativa referente ao estudo das vozes verbais, identifique a voz 
empregada no seguinte trecho do texto III:  

"O disco era colocado em um aparelho elétrico." 

Voz passiva analítica. 
 

 
 
 
 

REDAÇÃO (VALOR: 5,0) 

Os avanços tecnológicos causam, com o passar do tempo, a substituição de objetos e 
hábitos antigos por novos, o que provoca alterações no nosso cotidiano. Escolha um objeto 
antigo ou um hábito antigo de sua preferência e disserte sobre sua importância na época em 
que foi usual, comparando com sua importância hoje. 

 

Seu texto deverá:  

 conter obrigatoriamente argumentos que sustentem suas opiniões; 

 ter entre 20 e 25 linhas; 

 apresentar letra legível e não conter rasuras; 

 ter, no mínimo, três parágrafos; 

 estar de acordo com a norma padrão para a modalidade escrita; 

 ser em prosa; 

 ter um título. 

Pontuação obtida 

Questões  

Redação  

Total  
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 O candidato deverá ter seguido atentamente o encaminhamento dado pela Banca, 
cujos passos estão detalhadamente expressos na proposta apresentada.  Os critérios 
para atribuição da nota são: o tipo de texto solicitado (neste ano, um texto dissertativo-
argumentativo); o desenvolvimento do tema de acordo com o roteiro apresentado; a 
coesão (articulação entre as partes do texto e entre as orações); a coerência (clareza das 
ideias, pertinência da opinião/ argumento, grau de informatividade e não contradição 
entre as partes do texto); o domínio, esperado para o nível de escolaridade exigido, da 
variedade padrão para a modalidade escrita (concordância, regência, colocação, 
vocabulário, ortografia, acentuação).    

 
R A S C U N H O 

 

 Utilize este espaço para RASCUNHO (não será considerado para efeitos de correção). 
 

_____________________________________ 
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R E D A Ç Ã O  

 Esta folha, com seu texto definitivo, será corrigida pela Banca Examinadora. 

 Passe o texto a limpo com atenção.  
 
 

_____________________________________ 
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INSTRUÇÕES PARA A PROVA DE PORTUGUÊS 
 

 
1. O fiscal distribuirá o Caderno de Provas com três textos, nove questões e um tema para 

redação.   
 
2. Verifique se as questões estão numeradas corretamente e se existem erros de impressão. 

Se notar alguma falha, comunique imediatamente ao fiscal. 
 
3. Faça a sua prova, obrigatoriamente, com caneta esferográfica azul ou preta. 
 
4. Os três últimos candidatos que ficarem na sala só poderão sair juntos, quando o fiscal 

encerrar os trabalhos. 
 
5.  As respostas que ultrapassarem as linhas indicadas não serão consideradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Desligue o celular durante a prova. 

 Não utilize corretor. 

 Não consulte livros ou cadernos. 

 Não peça esclarecimentos de qualquer espécie, 
porque entender as questões faz parte da 
interpretação. 

 Não entregue a prova antes dos 30 (trinta) minutos 

iniciais. 

BOA PROVA! 

 

Você tem 2 (duas) horas para fazer a prova. 

Aguarde autorização para iniciá-la. 

Leia todas as perguntas com atenção e responda com 

calma. 
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