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Colégio Tiradentes – Concurso de Admissão 2018/19 
Questão 1 – Este material publicitário foi criado para uma campanha de conscientização a 
respeito do perigo de usar o celular para enviar mensagens enquanto dirige. Com diferentes 
peças publicitárias, a campanha reproduzia, dentre outros, as caracterizações de dois 
personagens eternizados pelo cinema: Drácula e o Poderoso Chefão.  
 

 
 
Para cumprir essa função, a campanha combina palavras e imagens de modo a promover 
um significado desejado. Analisando a estratégia argumentativa utilizada, avalie as 
afirmativas que seguem sobre os possíveis sentidos dessa campanha.  
 

I. Embora a publicidade não faça menção explícita ao uso do celular – não 
exibindo a imagem desse aparelho nem fazendo menção textual/verbal a ele -, a 
relação entre “digitar” e a presença de um dedo (utilizado para a digitação) 
permite que o leitor compreenda que a mensagem diz respeito ao uso desse 
componente eletrônico.  

II. Ao recorrer a imagens de personagens consagrados como perigosos, a 
campanha reforça o sentido de que a ação de teclar ou digitar ao volante 
representa perigo.  

III. Ao fazer referência a personagens que, no cinema, não são considerados “do 
time do bem”, a campanha pode estar alertando os motoristas para o fato de 
que, se teclarem ao volante, poderão ser considerados “do ma”.  

IV. A campanha é promovida por uma fabricante de automóveis e alerta para 
perigos relacionados à postura de motoristas ao volante. Tal relação se configura 
como paradoxal e compromete a credibilidade e a eficiência da campanha.  

V. Embora a caracterização dos personagens tenha sido construída tendo dedos 
como base -  o que se constitui como importante elemento não verbal para a 
efetiva compreensão do mote da campanha, qual seja, o de alertar para os 
perigos de digitar enquanto dirige -, é a presença de diferentes elementos que 
garante a  produção desse sentido. Portanto, se nenhuma outra alteração fosse 
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feita na campanha e os personagens retratads tivessem rostos humanos em sua 
forma regulas, não haveria comprometimento na mensagem que se pretende 
passar e o sentido permaneceria sendo identificado.  

 
Está correto apenas o que se afirma em  
 

(A) I e V 
(B) I, II e III 
(C) I e III 
(D) II e IV 
(E) II, III, IV e V  

 
Responda às questões 02 a 25 com base no texto “Como começou a cultura de memes no 
Brasil?” 
 

 
 
1 O Brasil é popularmente conhecido no mundo inteiro como o país que é o rei dos 

memes.  
2 Atualmente, principalmente entre as pessoas mais jovens, não é raro o uso desse termo. 
3 Mas o que ele realmente significa? _______o Brasil é tão valorizado e reconhecido 

pelos seus memes? Como tudo isso começou? (...) 
4 O que é um meme?  
5 Apesar de a grande maioria das pessoas imaginar que o termo surgiu graças à internet, 

essa crença não é uma verdade.  
6 Em entrevista concedida ao GlobalVoices, Gabriela Lunardi, uma brasileira que é 

estudante de pesquisa do QUT Digital Media Research 
7 Centre na Austrália, afirmou que “O termo meme originalmente foi criado e usado na 

teoria de biólogo Richard Dawkings, em 1976”.  
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8 Para essa teoria, “meme” podia ser compreendido como “Uma transferência de ideias de 
pessoa através da repetição”.  

9 Na internet, especula-se que o termo tenho sido usado pela primeira vez em 1998, no 
site: www.memepool.com, criado por Joshua 

10 Schachter.  
11 O objetivo desde o princípio era criar conteúdos virais, que se espalhassem por toda a 

internet.  
12 Na prática, o que podemos compreender é que, hoje em dia, o que é conhecido 

popularmente como “memes” são piadas que, ao gerarem  
13 alguma identificação em quem as vê, são amplamente divulgadas e difundidas entre os 

usuários de uma rede.  
14 Porém, é preciso ressaltar, a ideia dos memes – e até mesmo a sua essência – já existia 

muito antes da popularização da internet.  
15 Como surgiu a cultura dos memes no Brasil? 
16 O advento da internet no Brasil ocorreu em setembro de 1988. Apesar disso, como 

muitos de vocês já devem imaginar, nessa época, a  
17 internet era usada para fins como pesquisa e uso governamental. A popularização desse 

recurso tecnológico ocorreu apenas durante a década 
18 de 1990. 
19 Quando o assunto é o surgimento da cultura dos memes, por outro lado, a pesquisadora 

Gabriela Lunardi explica: “Não há registros oficiais 
20 sobre ‘o primeiro meme de internet no Brasil’. Na verdade, não há um consenso na 

Academia sobre quando a palavra ‘meme’ começou a  
21 ser efetivamente usada na internet, de modo geral”. 
22 Ela complementa: “Na internet, um meme seria uma ideia, frase, imagem ou vídeo que 

vai se repetindo e se transformando. Por isso, muito 
23 antes da internet, o Brasil já produzia memes, como cantigas de roda que foram se 

transformando do tempo, ou bordões de novelas 
24 que foram usados em outros contextos, por exemplo”.  
25 O que podemos concluir é que a cultura do meme no nosso país só é tão intensa quanto 

é atualmente graças aos traços culturais que estão 
26 associados ao nosso país.  
27 Como sabemos, o brasileiro, por natureza, é um povo que sempre traz consigo o bom-

humor. Por isso mesmo, em meio a tragédias, temos  
28 o costume de ironizar a situação. Lidar com o bom-humor a adversidade é uma 

característica intrínseca do brasileiro.  
29 A união de tantas pessoas com esse mesmo senso de huor é o que garante a 

popularidade desse tipo de piada, os famosos memes.  
30 Não é possível ao certo determinarmos quando foi que tudo começou, mas é fácil 

entendermos como esse tipo de comportamento se propaga  
31 e ganha tamanha proporção.  
32 Afinal, quem nunca repetiu um bordão de uma novela? Uma “mania” sutil, que já pode 

se caracterizar como um meme da vida real.  
33 Em outros países, o costume também existe, mas nada realmente se compara com o 

fluxo de memes criados aqui no Brasil.  
34 O que podemos concluir é que esse movimento está fundado e sempre existiu em nossa 

cultura. Por esse motivo, ele foi apenas transferido 
35 também para a realidade virtual.  
36 O Brasil é o quarto país do mundo com o maior número de usuários ativos na rede. Esse 

é outro fator que garante o sucesso desse tipo de 
37 piada. No final das contas, o movimento dos memes pode ser traduzido como um reflexo 

cultural que é reproduzido através da internet.  
38 Por esse motivo, nenhum outro país gera tanto conteúdo desse viés como o Brasil.  
 

SALES, Beatriz. Como começou a cultura de memes no Brasil? 

http://www.memepool.com/
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 Questão 2 – No que refere ao sentido central do texto, é incorreto o que se afirma em: 
 
(A) O Brasil é o país que mais produz memes no mundo e se destaca dos demais países 

por isso.  
(B) O termo “meme” é comumente usado pelos brasileiros, principalmente pelos mais 

jovens.  
(C) Muitas pessoas acreditam, equivocadamente, que o termo “meme” foi criado 

especificamente para se referir às brincadeiras que circulam na internet.  
(D) O termo “meme” foi originalmente criado pelo biólogo Richard Dawkins e adaptado para 

a internet pela brasileira Gabriela Lunardi.  
(E) Atualmente, os “memes” podem ser considerados piadas que têm grande circulação no 

meio digital.  
 
Questão 3 – No que refere aos sentidos do texto, é incorreto afirmar que  
 
(A) O advento da internet no Brasil data da década de 1980, mas sua popularização data da 

década de 1990  
(B) Na internet, o termo foi criado por Joshua Schachter e usado pela primeira vez em 1998, 

no site www.memepool.com. 
(C) O objetivo original da criação dos memes na internet era colocar em circulação 

conteúdos virais.  
(D) Bordões de novela utilizados em contextos diversificados são exemplos de memes que 

já eram utilizados antes da popularização da internet.  
(E) O movimento dos memes pode ser considerado um reflexo cultural e pode ter relação 

com a natureza bem-humorada do brasileiro.  
 
Questão 4 – Na parte inicial do texto, são apresentadas quatro imagens. Uma delas tem 
como legenda “Inês Brasil é outra figura brasileira que ficou conhecida no mundo inteiro por 
seus “memes”. Essa construção pode ser considerada ambígua porque: 
 
(A) O leitor não consegue ter clareza se os memes foram produzidos por Inês Brasil ou 

sobre ela.  
(B) O leitor não tem elementos para compreender a razão pela qual o termo “outra” foi 

utilizado, uma vez que o meme diz respeito a uma única personalidade.  
(C) O nome “Brasil”, em Inês Brasil, provoca uma contradição com a ideia de que Inês é 

conhecida no mundo todo, e não somente no país.  
(D) O leitor não consegue ter clareza sobre quem é conhecido no mundo todo, se é Inês 

Brasil ou se são os memes que são produzidos com sua imagem.  
(E) O leitor não consegue ter clareza se o uso da palavra “figura” se refere à Inês Brasil ou à 

figura ou imagem que é utilizada no meme.  
 
Questão 5 – Ainda na parte inicial do texto, a legenda de uma das imagens informa que 
“Glória Pires rapidamente virou um ‘meme’ após sua aparição como comentadora da 
premiação do Oscar”. Embora não seja muito utilizada, a palavra “comentadora” está correta 
e faz menção a alguém que se pronuncia sobre determinado assunto, com mais 
propriedade do que a de um leigo na temática em questão.  
Nas alternativas a seguir, são listadas palavras que têm relação com o ato ou a 
característica de comentar. A única que não é um substantivo é: 
 
(A) Comentabilidade  
(B) Comentação 
(C) Comentário 
(D) Comentarismo  
(E) Comentável  

http://www.memepool.com/
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Questão 6 – A expressão que completa corretamente a lacuna da linha 3 é: 
 
(A) Por que  
(B) Por quê 
(C) Porque  
(D) Porquê 
(E) O porquê 
 
Questão 7 – O texto faz referência aos países Brasil e Autrália. No que refere ao uso do 
acento indicativo de crase relacionado a lugares, está incorreto o que se apresenta em: 
 
(A) Os jovens foram à Angola para um congresso sobre mídias digitais.  
(B) Os noivos foram à França em sua viagem de lua de mel.  
(C) Os torcedores foram à Rússia para assistir aos jogos da Copa.  
(D) Os italianos voltaram à Itália para rever amigos e familiares.  
(E) O sonho do menino era ir à Espanha para conhecer a história das touradas.  
 
Questão 8 – Considere o fragmento 
 
 
 
 
 
 
E considere a sua reescrita, no seguinte formato: 
 
 
 
 
 
Para que o sentido original do texto seja mantido, a única expressão que não pode ser 
utilizada para preencher a lacuna é: 
 
(A) Segundo  
(B) Conforme  
(C) De acordo com que  
(D) Consoante  
(E) De modo que 
 
Questão 9 – Na frase “O objetivo desde o princípio era criar conteúdos virais, que se 
espalhassem por toda a internet.” (Linha 11), o verbo “espalhar” está conjugado no: 
 
(A) Presente do indicativo  
(B) Pretérito imperfeito do indicativo 
(C) Pretérito imperfeito do subjuntivo  
(D) Presente do subjuntivo  
(E) Pretérito mais-que-perfeito do indicativo  
 
 
 
 
 
 
 

Em entrevista concedida ao GlobalVoices, Gabriela Lunardi, uma brasileira que é estudante 

de pesquisa do QUT Digital Media Research Centre na Austrália, afirmou que “O termo 

meme originalmente foi criado e usado na teoria do biólogo Richard Dawkings, em 1976” 

(linhas 6 e 7) 

__________ afirma Gabriela Lunardi, uma brasileira que é estudante de pesquisa do QUT 

Digital Media Research Centre na Austrália, “O termo meme originalmente foi criado e 

usado na teoria do biólogo Richard Dawkins, em 1976”.   
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Questão 10 – Na linha 14, a expressão “e até mesmo a sua essência” está isolada entre 
travessões. Sobre travessões, é correto afimar que, nesse fragmento, seu uso teve como 
propósito 
 
(A) Explicar o sentido da informação anterior  
(B) Apresentar um comentário do autor a respeito do assunto abordado  
(C) Identificar uma explicação no texto 
(D) Retomar uma informação anteriormente apresentada ao leitor  
(E) Indicar a fala de outra pessoa sobre o tema.  
 
Questão 11 – Em “O que é um meme?” (linha 4), qual é a classificação da palavra “um”? 
 
(A) Numeral cardinal 
(B) Artigo indefinido  
(C) Pronome relativo  
(D) Numeral ordinal  
(E) Promome indefinido 
 
Questão 12 – Se, na reescrita do texto “O que podemos concluir é que a cultura do meme 
no nosso país só é tão intensa quanto é atualmente graças aos traços culturais que estão 
associados ao nosso país” (linhas 25 e 26), as palavras “cultura” e “meme” fossem 
flexionadas para o plural, quantas outras palavras seriam alteradas? 
 
(A) Duas  
(B) Três 
(C) Quatro  
(D) Cinco  
(E) Seis  
 
Questão 13 – Na oração “Nazaré Tedesco é uma vilã” 
 
(A) O predicado é nominal, e o sujeito é “vilã” 
(B) O predicado é verbal, e o sujeito é “vilã” 
(C) O predicado é nominal, e o sujeito é “Nazaré Tedesco” 
(D) O predicado é verbal, e o sujeito é “Nazaré Tedesco”  
(E) O predicado é verbo-nominal, e o sujeito é “Nazaré Tedesco”  
 
Questão 14 – Analise os enunciados retirados do texto e classifique os verbos destacados 
quanto à sua transitividade.  
 
I – “O advento da internet no Brasil ocorreu em setembro de 1988.” (linha 16)  
II – “A união de tantas pessoas com esse mesmo senso de humor é o que garante a 
popularidade desse tipo de piada.” (Linha 29) 
III – Por esse motivo, nenhum outro país gera tanto conteúdo desse viés como o Brasil 
(linha 38)  
 
Os verbos em destaque, são, respectivamente: 
 
(A) I – intransitivo | II – transitivo direto | III – transitivo direto  
(B) I – transitivo direto e indireto | II – transitivo direto | III – intransitivo 
(C) I – transitivo indireto | II – transitivo direto | III – transitivo direto  
(D) I – intransitivo | II – transitivo direto e indireto | III – transitivo direto  
(E) I – transitivo direto | II – intransitivo | III – intransitivo  
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Questão 15 – Assinale a alternativa na qual as duas letras destacadas não foram utilizadas 
para representar um único fonema.  
(A) (...) o Brasil é tão valorizado e reconhecido pelos seus memes? (Linha 3)  
(B) Para essa teoria, “meme” podia ser compreendido como “Uma transferência de ideias de 

pessoa para pessoa através da repetição” (Linha 8)  
(C) O objetivo desde o princípio era criar conteúdos virais, que se espalhassem por toda a 

internet. (linha 11)  
(D) O advento da internet no Brasil ocorreu em setembro de 1988 (linha 16) 
(E) Esse é outro fator que garante o sucesso desse tipo de piada (linhas 36 e 37)  
Questão 16 – Assinale a única alternativa na qual todas as palavras contêm um encontro 
consonantal.  
 
(A) Brasil – principalmente – grande – exemplo  
(B) Internet – crença – Austrália – proporção  
(C) Primeira – objetivo – amplamente – fins  
(D) Explica – registros – complementa – bordão  
(E) Transformando – sempre – tragédias – caracterizar  
 
Questão 17 – No texto, encontramos a palavra “popularização”, que é escrita com “z”. 
Assinale a opção em que todas as palavras estão corretamente grafadas com a letra “z”.  
 
(A) Fregueza – aquoza – poetiza – oleozo  
(B) Gravidez – proeza – civilizar – princezinha  
(C) Baroneza – timidez – chineza – paralizia  
(D) Riqueza – cristalizar – pesquizar – improvizo  
(E) Palidez – limpeza – acidez – certeza  
 
Questão 18 – Em “Uma ‘mania’ sutil, que já pode se caracterizar como um meme da vida 
real.” (linha 32), o uso das aspas em “mania” se justifica para: 
 
(A) Destacar uma palavra que é importante no contexto apresentado.  
(B) Apresentar um ponto de vista que não é do autor do texto e atribuir essa autoria a outra 

pessoa.  
(C) Informar ao leitor que se trata de uma ironia  
(D) Identificar que o autor do texto não concorda com esse conceito 
(E) Indicar que o sentido da expressão pode ser minimizado e que ela não está 

necessariamente sendo empregada em seu sentido literal.  
 
Questão 19 – Analise as alternativas a seguir com reconstruções de fragmentos 
relacionados ao texto. Assinale a alternativa em que o verbo “ter” foi conjugado de forma 
incorreta 
 
(A) Os brasileiros perceberam que a cantora Gretchen ficou conhecida no mundo inteiro e 

que teve a sua imagem usada em diversos “memes” 
(B) Especula-se que essas expressões têm seu primeiro registro datado de 1988 
(C) Muito antes da internet, o Brasil já tinha seus memes 
(D) É importante que, em meio a tragédias, tenhamos o costume de rir da situação  
(E) Quando os pesquisadores tenham certeza, poderão divulgar dados claros sobre o 

primeiro uso da palavra meme.  
 
Questão 20 – Considere o texto, na seguinte estrututa: 
 
Quando o assunto é o surgimento da cultura dos memes, a pesquisadora traz dados 

elucidativos. 
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A oração “Quando o assunto é o surgimento da cultura dos memes” é uma oração: 
 
(A) Subordinada adverbial causal  
(B) Subordinada adjetiva restritiva  
(C) Subordinada adverbial temporal  
(D) Subordinada substantiva completiva nominal 
(E) Coordenada conclusiva 
 
Questão 21 – Analise as frases abaixo e assinale aquela em que o elemento sublinhado 
não desempenha a função sintática indicada: 

(A) Em entrevista concedida ao GlobalVoices, Gabriela afirmou que o termo foi criado em 
1976. (Adjunto adnominal) 

(B) (...) traços culturais que estão associados ao nosso país. (Objeto indireto)  
(C) Cantora Gretchen ficou conhecida no mundo inteiro. (Adjunto adverbial de lugar) 
(D) O Brasil é o maior produtor de memes do mundo. (Predicativo do sujeito) 
(E) Esse é o outro fator que garante o sucesso desse tipo de piada. (Complemento nominal) 
 
Questão 22 – Considere o fragmento: 
 
 
 
 
 
A conjunção em destaque pode ser classificada como 
 
(A) Concessiva, pois a informação de que a grande maioria das pessoas imagina que o 

termo surgiu graças à internet não modifica a informação de que isso não é verdade.  
(B) Condicional, pois não ver verdade é uma condição para que as pessoas possam 

imaginar que o termo surgiu graças à internet.  
(C) Causal, pois não ser verdade é a causa, ou o motivo pelo qual as pessoas imaginam 

que o termo foi criado na internet.  
(D) Final, pois imaginar que o termo surgiu graças à internet é a finalidade da informação de 

que isso se trata de uma crença.  
(E) Aditiva, pois une a ideia de que as pessoas imaginam que o termo surgiu graças à 

internet com a ideia de que essa crença não é uma verdade.  
 
Questão 23 – No texto, afirma-se que “Por isso mesmo, (...) temos o costume de ironizar a 
situação” (linhas 27 e 28). A qual dos trechos a seguir corresponde a expressão “isso 
mesmo”? 
 
(A) “Como sabemos (...)” (linha 27)  
(B) “(...) o brasileiro, por natureza, é um povo que sempre traz consigo o bom-humor” (Linha 

27) 
(C) “(...) a cultura do meme no nosso país só é tão intensa quanto é atualmente graças aos 

traços culturais que estão associados ao nosso país” (Linhas 25 e 26) 
(D) “Lidar com bom-humor a adversidades é uma característica intrínseca do brasileiro” 

(Linha 28)  
(E) “(...) muito antes da internet, o Brasil já produzia memes” (Linhas 22 e 23)  
 
 
 
 
 
 
 

Apesar de a grande maioria das pessoas imaginar que o termo surgiu graças à internet, essa 

crença não é uma verdade. 
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Questão 24 – Na parte inicial do texto, são apresentados alguns bordões. Um bordão é uma 
expressão ou frase de natureza coloquial, caracterizada pelo vazio de sentido e que é 
repetida, na fala ou na escrita, geralmente de modo inconsciente ou automático, 
possivelmente com a intenção de obter efeito cômico ou emocional. Dentre as alternativas a 
seguir, assinale a única que é um bordão.  
 
(A) Dar a volta por cima 
(B) Falar pelos cotovelos  
(C) Foi sem querer, querendo  
(D) Quebrar um galho  
(E) Bater sempre na mesma tecla  
 
Questão 25 – Analise as assertivas a seguir, considerando o significado contextual e a 
correção gramatical.  
 

I. Em “Atualmente, principalmente entre as pessoas mais jovens, não é raro o uso 
desse termo. (linha 2), a expressão sublinhada faz referência à “rei dos memes” 
(linha 1).  

II. Em “Não há registros oficiais sobre ‘o primeiro meme de internet no Brasil” 
(linhas 19 e 20), substituindo o verbo “haver” pelo verbo “existir”, este deverá ser 
conjugado na terceira pessoa do singular.  

III. Em “Em outros países, o costume também existe, mas nada realmente se 
compara com o fluxo de memes criados aqui no Brasil” (Linha 33), substituindo “o 
fluxo” por “a quantidade”, a palavra “criados” deve ser substituída por “criadas”, 
para concordar com o substantivo no feminino.  

IV. Em “A popularização desse recurso tecnológico ocorreu apenas durante a 
década de 1990” (Linhas 17 e 18), a expressão sublinhada faz referência à 
“internet” (linha 17)  

 
Está correto o que se afirma em: 
 
(A) I, II, III e IV 
(B) IV, apenas  
(C) III e IV, apenas  
(D) I e II, apenas  
(E) I, apenas  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


