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O MERCADO MANDA MESMO?
Simon Franco

Quem se dedicar hoje a ler todos os livros, manuais e artigos sobre o que é ser um “bom 
profissional” certamente vai desistir de tentar qualquer emprego. Em primeiro lugar, as descrições 
que encontramos são sempre de “super-homens”, que nunca têm estresse, não se cansam, são 
capazes de infinitas adaptações, nunca brigam com a família... Ou seja, não é descrição de gente.

 Em segundo lugar, o conjunto dessas fórmulas é francamente contraditório. O que uns 
dizem que é bom outros acham que não. É como se cada autor, cada consultor, cada articulista 
pegasse uma ideia, transformasse em regra e quisesse aplicá-la a todos os seres humanos, de 
qualquer sexo e de qualquer cultura.

Não é preciso muita sociologia para perceber que esse emaranhado todo, ao pretender 
indicar o bom caminho para o profissional, desenha uma espécie de “tipo ideal” de trabalhador 
para as necessidades do mercado. E como o próprio mercado é todo cheio de ambiguidades e 
necessidades  que  são  contrárias  umas  às  outras,  o  que  sobra  para  nós  é  uma  grande 
perplexidade.

Então que tal parar um pouco de pensar no mercado e pensar em você mesmo? Qual é o 
“algo a mais” que você, com sua personalidade, suas aptidões, seu jeito de ser, qual é esse “algo” 
que você pode desenvolver? É preciso saber que formação é a mais adequada para você, 
não a formação mais adequada para o mercado.

As  diferentes  cartilhas,  as  diversas  teorias,  as  fórmulas  mágicas  servem apenas  para 
tentar conduzir todo mundo para o mesmo lugar. O desafio é sair desse lugar e se tornar alguém 
incomum, de acordo com seus desejos e interesses. Então, não será apenas uma questão de 
“empregabilidade”, como dizem, mas de vida.

 Pode até não parecer, mas nós somos seres humanos, com dignidade. No mercado, há 
obviamente mercadorias, simplesmente com preço. E fazer o melhor por si mesmo, e não pelo 
mercado, é algo que não tem preço.

(In: FOLHA DE SÃO PAULO - Especial: Empregos, 22 de abril de 2001 – p.10 – texto adaptado)

01. De acordo com as normas da linguagem culta, o verbo “haver” é empregado no plural na frase
a) Entre as recomendações apresentadas pelo consultor, _______ algumas que os empresários 
simplesmente desconsideraram.
b)  Apesar  da  excelente  formação,  _______  sete  meses  o  analista  de  sistemas  está 
desempregado.
c)  Com uma formação mais humana e criativa,  por certo esses jovens _______ de se tornar 
pessoas melhores e ótimos profissionais.
d) Dias _______ em que dezenas de candidatos são entrevistados nesta agência.
e) Apresentado o resultado da seleção, não _______ candidatos suficientes para preencher o 
número de vagas.

02. A separação silábica está correta em:
a) pne – u - mo – tó – rax / a – taú - de
b) igua – li – tá-rio / inter – se – cção
c) caa – tin – ga / su – bli – nhar
d) tran-sa-tlân-ti-co / pers-pi-caz
e) fel-ds-pa-to / sai-a / prai-a

03. Assinale a alternativa em que todas as palavras acentuam-se conforme uma única regra.
a) mágoa – lírio – boêmio – pátio – gíria.
b) têxtil – vômer – órfão – tímido – látex.



c) herói – hífen – ônus – júri – fórceps.
d) viável – éter – ônix – ímã – físico.
e) pântano – lírio-  hífen – paralelepípedo – látex

04. Aponte a alternativa incorreta.
a) intimorato = puro, imaculado
b) lasso = frouxo
c) ratificar = confirmar
d) eminente = ilustre
e) desapercebido = desprovido de

05.  No trecho: "Se lhe  explicasse que é necessário  vivermos em paz ..." os verbos sublinhados 
são, respectivamente:
a) transitivo direto, transitivo indireto.
b) transitivo direto e indireto, intransitivo.
c) intransitivo, transitivo indireto.
d) intransitivo, intransitivo.
e) de ligação e transitivo indireto.

GABARITO

01. C
Comentários: As demais alternativas o verbo “haver” é impessoal e está empregado no sentido 
de existir; caracteriza uma oração sem sujeito e por isso permanece no singular porque não tem 
com quem concordar. Na alternativa C é pessoal e seu sujeito é “esses jovens”.

02. D
Comentários:  Não há sílaba sem vogal  e só uma vogal  em cada sílaba.  Essas sílabas são 
formadas pela emissão de ar ao se pronunciar a palavra.

03. A
Comentários:  Todas  essas  palavras  são  acentuadas  por  serem  paroxítonas  terminadas  em 
ditongo.

04. A
Comentários: Questão de parônimos – intimorato = destemido e intemerato = puro, imaculado.

05. B
Comentários:  O verbo “explicar” pede dois complementos, um direto e um indireto e o verbo 
“viver” é intransitivo – não pede complemento obrigatório.


