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Texto

Diante de tantas e tamanhas necessidades que os brasileiros vivenciam, sobretudo os jovens. a 
preparação para o trabalho e a capacitação para a competitividade do mercado e da vida parecem 
um sonho difícil de se realizar. E a educação profissionalizante nos parece a ideal, algo desejável 
e bom. Afinal preparar crianças e adolescentes para o futuro. inseri los no mercado de trabalho, 
dar  lhes  uma  carreira,  uma  oportunidade  de  “um  futuro  melhor”  costumam  bastar  como 
argumentos a favor dessa prática. Mas será isso suficiente? Será que é isso que queremos no 
futuro: cidadãos capazes de competir e vencer? Essa seleção não me parece nada natural. Algo 
me diz que estamos exagerando. (...)

O trabalho é, sem dúvida, uma forma de inclusão social eficiente. Mas não é a 
única. Proporcionar condições para a inclusão social por meio do trabalho é uma obrigação das 
sociedades democráticas e um passo decisivo para a conquista da cidadania. Mas, repito, não é o 
único. Mesmo porque, não há e não haverá, no futuro, emprego e trabalho para todos. Cada vez 
menos gente precisará trabalhar para garantir  os níveis de produção necessários para o bem 
estar  geral.  Precisamos,  portanto,  de  alternativas  de  ocupação.  Para  o  sociólogo  italiano 
Domenico de Masi, a saída é reduzir o tempo de trabalho dos indivíduos. Só assim a sociedade 
poderia almejar integrar os cidadãos.

Seja como for, a educação deve ter suas metas reformuladas, para formar pessoas 
socialmente integradas, úteis e responsáveis por si mesmas. O trabalho pode fazer parte disso 
tudo. Ou não. O importante é não perder a dimensão do sonho. Devemos garantir, principalmente 
aos jovens, a possibilidade de sonhar; de enxergar as cores e a música que se escondem sob a 
realidade. Garantir a eles a possibilidade de serem sensíveis porque a sensibilidade é a massa 
conjuntiva de nossa plenitude. E só cidadãos completos podem realmente exercer seus direitos. O 
direito, inclusive, de não competir, de não vencer, de nada conquistar. E de ser feliz.
(Superinteressante, julho de 2003. Adaptado)

01. Segundo o autor, a preparação para o trabalho e a competitividade do mercado
a) povoam a mente de toda a juventude.
b) fazem parte dos currículos escolares.
c) diminuem o tempo livre dos jovens.
d) garantem um futuro melhor ao cidadão.
e) indicam um alvo de difícil acesso.

02. Lendo se o primeiro parágrafo, conclui-se que:
a) os brasileiros estão cada vez mais necessitados.
b) a competição piora as relações humanas 
c) a educação profissionalizante é inconveniente.
d) o autor discorda do excesso de competição. 
e) os jovens são despreparados para competir.

03. De acordo com o texto, a inclusão social por meio do trabalho
a) discrimina, em especial, jovens carentes de informação.
b) acaba por prejudicar ainda mais o espírito competitivo. 
c) deve integrar os programas de sociedades democráticas.
d) separa os trabalhadores do direito natural ao lazer.
e) deteriora as relações profissionais entre as pessoas.



04. No segundo parágrafo, entre a idéia de inexistência de emprego no futuro e a necessidade de 
alternativas de ocupação, pode se observar uma relação de
a) tempo e espaço.
b) causa e conseqüência.
c) exclusão e inclusão.
d) tempo e finalidade.
e) causa e proporção.

05. De acordo com o último parágrafo, o papel da educação deverá ser, entre outros, o de
a) promover a auto responsabilidade das pessoas.
b) integrar o cidadão por meio do conhecimento. 
c) educar as pessoas para o lazer e a sociabilidade. 
d) conscientizar os jovens da ética do trabalho.
e) preparar os jovens para eventuais acidentes.

06. Segundo o texto, coma dimensão do sonho pode se
a) captar o que se situa além da realidade.
b) aproveitar a vida sem preocupação.
c) perder o contato com o mundo real.
d) pôr à prova o potencial criativo.
e) separar as pessoas do contato social.

07. A seqüência de palavras cujas sílabas estão separadas corretamente é:
a)  a-dje-ti-va-ção, im-per-do-á-veis, bo-ia-dei-ro
b)  in-ter-ve-io, tec-no-lo-gi-a, sub-li-nhar
c)  in-tu-i-to, co-ro-i-nha, pers-pec-ti-va
d)  co-ro-lá-rio, subs-tan-ti-vo, bis-a-vó
e)  fluí-do, at-mos-fe-ra, in-ter-vei-o
                  
08. Há erro de grafia na frase: 
a) A pretensão do subchefe era a de que a expansão da microinformática se concretizasse.
b) A discussão, proposta pelo sub-reitor, talvez torne viável a instalação dos computadores no 
próximo qüinqüênio.
c) O anteprojeto, elaborado pelos prefeitos, contém um item referente à concessão de verbas 
federais aos municípios.
d) Os empresários, ansiosos de ouvir o vice-líder do partido, sintetizaram a agenda.
e) A espontaneidade do superintendente diluiu  os empecilhos, e os prefeitos tiveram o previlégio 
de assinar o convênio.

09. Assinale  a  alternativa  que  descreva  corretamente  o  processo  de  formação  das  palavras 
destacadas que seguem.

“Na feira-livre do arrabaldezinho Um homem loquaz apregoa balõezinhos de cor (...)”                
(Manuel Bandeira)

a) derivação, composição, composição.
b) derivação, derivação, derivação.
c) derivação, composição, derivação.
d) composição, derivação, derivação.
e) composição, derivação, composição 



10. As palavras chiado,  ataque e ilegal são formadas, respectivamente, por:
a) derivação sufixal, onomatopéia, composição por justaposição.
b) onomatopéia, composição por aglutinação, derivação regressiva.
c) hibridismo, derivação regressiva, derivação parassintética.
d) onomatopéia, derivação deverbal, derivação por prefixação.
e) abreviação, derivação regressiva, derivação prefixal.

GABARITO  
01. E
Comentário: ... um sonho difícil de realizar. – 1o parágrafo.

02.  D
Comentário: Essa seleção não me parece nada natural. Algo me diz que estamos exagerando.

03.  C
Comentário: Proporcionar condições para a inclusão social por meio do trabalho é uma obrigação 
das sociedades democráticas...

04.  B
Comentário: Causa e conseqüência.

05.  A
Comentário: Promover a auto-responsabilidade das pessoas: “Garantir a eles a possibilidade de 
serem sensíveis...” – cada um terá a sua própria idéia de mundo.

06.  A
Comentário: Leia o último parágrafo.

07.  E
Comentário: Veja o erro nas outras alternativas
a) boi-a-dei-ro
b) in-ter-vei-o
c) in-tui-to
d) bi-sa-vô

08.  E
Comentário: PRIVILÉGIO, de novo!

09.  D
Comentário: Feira-livre – dois radicais formando um nome composto.
Arrabalde + o sufixo ZINHO – derivação sufixal.
Balões + o sufixo ZINHO – derivação sufixal.

10.  D
Comentário: Chiado = onomatopéia: formação de palavra pela representação de sons, ruídos ou 
vozes de animais.

Ataque = derivação deverbal: forma um substantivo abstrato a partir de um verbo (atacar > 
ataque).
Ilegal = derivação prefixal: forma palavra pelo acréscimo de prefixo a u radical (i + legal).


