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Leia o texto “Como o conceito tradicional de masculinidade 
afeta os meninos?” dos escritores Tory Oliveira e Paula 
Calçade, para responder às questões de 1 a 8 a seguir.  
 
Como o conceito tradicional de masculinidade afeta os 
meninos? (adaptado) 

Deixar de dizer que ama um amigo, não poder abraçar 
quem se gosta, esconder seus sentimentos e não poder chorar. 
Para muitos meninos, essas são algumas das regras não 
escritas das masculinidades. Nascido dos debates sobre 
gênero, o conceito de masculinidades abarca as regras sociais 
delimitadas aos homens para que eles construam sua maneira 
de agir consigo, com o outro e com a sociedade. Muito cedo se 
aprende que a pena para quem não seguir um código estrito, 
que define a masculinidade, é ser visto como “menos homem”, 
associado à feminilidade, e, assim, estar vulnerável à violência 
e ao bullying dos pares.   
Segundo Marcelo Hailer, pesquisador do Núcleo Inanna de 
Pesquisas sobre Sexualidades, Feminismos, Gêneros e 
Diferenças, da PUC-SP, “A narrativa social valoriza homens 
brancos, heterossexuais, fortes, com condições econômicas 
favoráveis”. Para o pesquisador, a escola pode ser um campo 
de cobranças dessa performance masculina. A ausência de 
discussões sobre o impacto disso para meninos e meninas 
pode resultar em violência dentro do ambiente escolar. 
“Enquanto não houver debate nas escolas, esses valores vão 
continuar resultando em violência física e psicológica, porque 
não há outras alternativas para essas crianças lidarem com as 
angústias e dúvidas em outros lugares também”.  

“A maneira como os garotos são criados faz com que 
aprendam a esconder os sentimentos por trás de uma máscara 
de masculinidade” afirma o psicólogo americano William 
Pollack no documentário “A Máscara em Que Você Vive” 
(2015). Disponível atualmente na Netflix, o filme introduz o 
debate sobre masculinidades de maneira acessível, mostrando 
como essa construção rígida do que é ser homem impacta a 
vida, a educação e a saúde de meninos. “Os homens têm 
dificuldade de expressar aquilo que sentem. Em geral, isso se 
dá por meio da violência: quando está triste, com raiva, quando 
sente medo ou insegurança, em todos esses aspectos, a 
violência é uma fuga muito grande. Temos uma dificuldade de 
entender os sentimentos e de lidar com eles de maneira não 
violenta”, explica Caio César Santos, professor de Geografia, 
youtuber e pesquisador de masculinidades desde 2015.  

(Fonte: Nova Escola) 
 
1) Leia atentamente o texto e assinale a alternativa correta.  

a) Por não serem escritas, as regras que definem o conceito de 
masculinidades geram dúvidas, impedindo que todos os 
meninos as sigam.  
b) Os homens e meninos que não seguem os códigos da 
masculinidade tradicional tornam-se vulneráveis à violência, 
por serem considerados “femininos”, ao se unirem afetivamente 
a pessoas do mesmo sexo, formando entre si pares afetivos.  
c) Na frase "Para o pesquisador, a escola pode ser um campo 
de cobranças dessa performance masculina.”, o pesquisador 
defende que a escola é um espaço onde se pode permitir o 
comportamento masculino tradicional, estimulando a 
competição e performance, para obter, assim, melhores 
resultados pedagógicos.  
d) A fala de Caio Cesar Santos vai ao encontro da fala de 
William Pollack, já que ambas discorrem sobre a dificuldade 

masculina de expressar sentimentos e emoções.  
 
2) Leia atentamente o texto e assinale a alternativa 
incorreta.  

a) As quatro ações citadas no primeiro período do texto são 
utilizadas como exemplos de proibições que, por impedir o 

desenvolvimento afetivo dos meninos, são combatidas e 
questionadas pelos defensores do conceito tradicional de 
masculinidade.  
b) É fundamental que exista, na escola, um espaço para a 
discussão dos valores que constroem o padrão de 
masculinidade tradicional, para que, a partir desses debates, 
possam diminuir as agressões.  
c) No segundo parágrafo, são utilizadas, por meio do discurso 
direto, opiniões de uma autoridade no assunto debatido, 
objetivando atribuir maior credibilidade ao desenvolvimento do 
texto.  
d) A expressão destacada no trecho “Nascido dos debates 

sobre gênero, o conceito de masculinidades” tem sentido 
conotativo, metafórico, já que o conceito é uma construção 
social e não um fenômeno natural, biológico.  
 
3) De acordo a com a leitura atenta do texto acima e com a 
Gramática Normativa da Língua Portuguesa, leia as 
afirmativas abaixo.  

I. A expressão “Menos homem” foi colocada entre aspas pelos 
autores para assinalar a impropriedade e inadequação 
ideológica do termo.  
II. O texto apresenta uma predominância de sequências 
textuais injuntivas e expositivas, características dos textos 
jornalísticos.  
III. Ao se valer da citação de várias fontes, incluindo a de um 
youtuber, para sua composição o texto perde credibilidade, já 
que a opinião dos autores se dilui e se confunde.  
Assinale a alternativa correta.  

a) Apenas a afirmativa I está correta 
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.  
c) Apenas a afirmativa II está correta.  
d) Apenas a afirmativa III está correta. 
 
4) Leia os trechos abaixo, reescritos a partir do texto lido, 
e, de acordo com as regras de pontuação presentes na 
Gramática Normativa da Língua Portuguesa, assinale a 
alternativa incorreta.  
a) (...) essas são algumas das regras, para muitos meninos, 
não escritas das masculinidades.  
b) (...) a escola para o pesquisador, pode ser um campo de 

cobranças dessa performance masculina.  
c) A ausência de discussões, sobre o impacto disso para 
meninos e meninas, pode resultar em violência dentro do 
ambiente escolar.  
d) (...) isso se dá, em geral, por meio da violência: quando está 
triste, com raiva, quando sente medo ou insegurança; em todos 
esses aspectos, a violência é uma fuga muito grande.  
 
5) Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas do texto abaixo, preservando-
lhe o sentido original e a adequação à Gramática 
Normativa da Língua Portuguesa.  
 
Enquanto não _____ debate nas escolas, esses valores _____ 
resultando em violência física e psicológica, porque não _____ 
outras alternativas para essas crianças (...)”.  

 
a) existirem / hão de continuar / acontecem  
b) acontecer o / vão permanecer / tem  
c) ocorrer / prosseguirá / existe  
d) for promovido o / continuarão / existem  
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6) No trecho “Em geral, isso se dá por meio da violência: 
quando está triste, com raiva, quando sente medo ou 
insegurança, em todos esses aspectos, a violência é uma 
fuga muito grande.” Assinale a alternativa correta que 
classifica, sintática e respectivamente, os trechos grifados.  
a) Locução Adverbial de Modo; Objeto Direto.  
b) Adjunto Adverbial de Modo; Predicativo do Sujeito.  

c) Locução Adverbial de Modo; Aposto.  
d) Adjunto Adverbial de Modo; Adjunto Adverbial de 
Intensidade.  
 
7) Assinale a alternativa que indica o sentido correto do 
conectivo destacado no trecho a seguir: “Para o 
pesquisador, a escola pode ser um campo de cobranças 
dessa performance masculina.”  

a) Posse.  
b) Finalidade 
c) Conformidade.  
d) Objetividade. 
 
8) Leia atentamente o texto acima e, de acordo com a 
Gramática Normativa da Língua Portuguesa, analise as 
afirmativas e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).  
(  ) Na expressão “Muito cedo se aprende”, é correto dizer que 
há dois advérbios: um se liga ao verbo “aprender”, 
modificando-o e outro se liga ao advérbio “cedo”, 
intensificando-lhe o sentido.  
(  ) Se, no trecho “associado à feminilidade”, substituíssemos a 
palavra “feminilidade” pela palavra “masculinidade”, esse 
trecho deveria ser reescrito como “associado a masculinidade”, 

sem o acento grave, indicador de crase, já que se trata de 
palavra masculina.  
(  ) O uso do acento gráfico no trecho “Os homens têm 
dificuldade” justifica-se pela mesma razão do que o uso na 
palavra “também”, ou seja, são oxítonas terminadas em “em”.  
(  ) No trecho “geral, isso se dá por meio da violência”, a 
palavra destacada é um pronome demonstrativo que tem 
função anafórica, já que retoma uma ideia já enunciada no 
texto.  
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de 
cima para baixo.  
a) V, F, F, V.  
b) F, V, V, V.  
c) V, V, V, F.  
d) F, F, F, F. 
 
Leia a tira de “Hagar, o Horrível”, criada pelo cartunista 
estadunidense Dik Browne, para responder às questões 9 e 
10 a seguir. 

 

9) De acordo com a leitura atenta da tira acima, assinale a 
alternativa incorreta.  

a) A primeira pergunta feita pelo garoto não é uma pergunta 
retórica, já que ele a formula com real interesse pela resposta.  
b) O humor da tira deve-se à forma irônica como a personagem 
cita o Rei da Inglaterra, sugerindo, que, apesar da sua 
condição de nobre, o Rei não tem boas maneiras à mesa.  

c) O ponto de exclamação usado após a palavra “Claro!”, 
enfatiza a ironia da resposta da personagem.  
d) A presumida improbabilidade de ser convidado para jantar 
com o Rei da Inglaterra é uma das razões que constroem a 
ironia da resposta de Hagar no primeiro quadrinho.  
 
10) Analise o trecho destacado a seguir e assinale a 
alternativa que classifica corretamente a oração nele 
destacada: “Não diga à sua mãe que eu falei isso”. 
a) Oração Subordinada Substantiva Subjetiva.  
b) Oração Subordinada Adjetiva Explicativa.  
c) Oração Subordinada Substantiva Objetiva Direta.  

d) Oração Subordinada Adverbial de Companhia. 
 
Considere o fragmento abaixo para responder às questões 11 
e 12 seguintes.  
 
“Ele cresceu, está com dois metros, lança as suas folhas 
além do muro – e é um esplêndido pé de milho.” (3°§)  

 
11) Para evitar a repetição de “pé de milho”, no trecho 
acima, o autor fez uso de um par de estratégias coesivas. 
Assinale-as.  

a) Omissão e substantivação.  
b) Substantivação e pronominalização.  
c) Sinonímia e substantivação.  
d) Pronominalização e omissão.  

 
12) O período em análise é composto e marcado por 
orações que se relacionam e são classificadas, 
predominantemente, como:  

a) subordinadas adverbiais.  
b) subordinadas adjetivas.  
c) coordenadas assindéticas.  

d) subordinadas substantivas.  
 
13) De acordo as regras de acentuação da Gramática 
Normativa da Língua Portuguesa, assinale a alternativa 
incorreta.  

a) A palavra “fácil” recebe acento gráfico segundo a mesma 
regra gramatical da palavra “portátil”.  
b) A palavra “lá” recebe acento gráfico segundo a mesma regra 
gramatical da palavra “pá”.  
c) A palavra “você” recebe acento gráfico segundo a mesma 
regra gramatical da palavra “caratê”.  
d) A palavra “é” recebe acento gráfico segundo a mesma regra 
gramatical da palavra “até”.  

 
14) “Apenas um homem morto e a multidão se espalha, as 
mesas do café ficam vazias.” (12°§ 
Em função da necessidade de concordância do verbo com 
o sujeito a que se refere, pode-se afirmar o seguinte sobre 
o sujeito da forma “espalha” é: 

a) composto tendo “homem” e “multidão” como núcleos 
b) indeterminado e sem referência gramatical explícita. 
c) simples e representado pela construção “a multidão”. 
d) desinencial marcado pela terceira pessoa. 
  
 
 
 


