
Português

01. No verbete editorial, do dicionário Houaiss, lê-se a seguinte definição:
Artigo em que se discute uma questão, apresentando o ponto de vista do jornal,  da empresa 
jornalística ou do redator-chefe.
Baseando-se nessa definição,  é correto afirmar  que o texto  Limites das cotas é,  de fato,  um 
editorial, uma vez que
a) a matéria de que trata é indiscutivelmente polêmica e vem despertando o interesse de boa 
parte dos leitores.
b) nele se analisam, de modo isento e equilibrado, as razões de duas abordagens divergentes de 
uma mesma questão.
c)  há  nele  uma  explicitação  inequívoca  do  seu  caráter  opinativo,  que  deixa  claro  um 
posicionamento do veículo de informação.
d) se trata de uma matéria jornalística não assinada, fato que é suficiente para caracterizar a 
imparcialidade na análise de uma questão.
e) há nele uma tentativa de levantamento das diferentes e contraditórias opiniões dos redatores 
de um órgão da imprensa.

02. A seguinte afirmação é apresentada como um fato objetivo:
a) (...) pelo menos para a ciência, o conceito de raça não é aplicável a seres humanos.
b) As regras anunciadas pela UnB (...) dão bem a medida da inconsistência desse sistema.
c) (...) soa algo sinistra a criação de comissões encarregadas de avaliar a “pureza racial”.
d) (...) nenhuma forma de discriminação, nem mesmo a chamada discriminação positiva, pode ser 
a melhor resposta para o grave problema do racismo.
e) A filosofia por trás da política das cotas é a de que se pode reparar uma injustiça através de 
outra, manobra que raramente dá certo.



03.  No segundo parágrafo,  busca-se sutilmente indicar  o  contra-senso das medidas a serem 
tomadas pela comissão de avaliação, aproximando-se as expressões conflitivas
a) igualdade racial e membros de movimentos.
b) Uma comissão decidirá e membros de movimentos.
c) membros de movimentos e “especialistas no tema”.
d) igualdade racial e cor adequada para usufruir da prerrogativa.
e) igualdade racial e especialistas no tema.

04. Os candidatos que pretendem beneficiar-se das cotas serão fotografados.
Na frase acima,  há  uma correta  articulação entre  os  tempos verbais  de  pretendem e  serão. 
Alterando-se esses tempos, uma correta articulação ocorreria entre as formas
a) pretenderiam e terão sido.
b) pretendessem e seriam.
c) pretenderam e tivessem sido.
d) pretendam e foram.
e) pretendiam e sejam.

05. A expressão com o qual completa corretamente a lacuna da frase:
a) A avaliação do que seja ou não uma discriminação racista é um desses casos polêmicos .........  
é difícil haver unanimidade.
b)  A iniciativa  de  se  fotografar  os  candidatos  faz  parte  de  um sistema .........  muita  gente  já 
manifestou discordância.
c) O sistema de cotas raciais, ......... se analisou neste texto, vem dividindo a opinião pública.
d) O sistema anunciado pela UnB, .........  critério é repelido pela Folha,  é tido como racista e 
inconsistente.
e) A UnB já anunciou seu sistema de identificação racial, ......... nem mesmo alguns interessados 
na questão chegam a concordar.

06. A pontuação está inteiramente adequada na frase:
a) Para evitar fraudes, serão fotografados, todos os candidatos que pretendem beneficiar-se das 
cotas segundo as regras anunciadas pela UnB.
b) Manobra que raramente dá certo, é a de que se pode reparar uma injustiça por meio de outra,  
eis a filosofia, por trás das cotas.
c)  No campo da genômica,  já  se avançou o suficiente  para provar  que entre dois  indivíduos 
brancos pode haver mais diferenças que entre um branco e um negro.
d)  A Folha  acha,  que  até  mesmo  a  discriminação  positiva,  não  deixa  de  ser  um  tipo  de 
preconceito, não devendo portanto, funcionar como critério de seleção.
e) Afinal; trata-se ou não de se avaliar “pureza racial”, se o critério a ser seguido é o de tirar 
fotografia; e isso num país com uma grande massa de mestiços.

07. É preciso corrigir a redação confusa e incorreta da seguinte frase:
a) São bem estranhos os critérios adotados pela UnB para selecionar os candidatos às vagas 
correspondentes às cotas raciais para negros e pardos.
b) Ainda que se tirem fotografias, muito candidato a essas vagas haveriam de pleitear uma nova 
secção de fotos, alegando que fossem prejudicados.
c) Soou sinistro, para a Folha, esse critério de se levar em conta a “pureza racial”, mormente num 
país com uma incidência tão alta de mestiçagem.
d) Pelo que se pode depreender da leitura do texto, a Folha não considera qualquer tipo de critério 
racial como um parâmetro justo para a reserva de cotas na universidade.
e) Talvez seja tolice você deixar de considerar as tantas formas de discriminação que há no Brasil;  
a questão é como enfrentá-las e solucioná-las.



08. Quanto à utilização ou não do sinal de crase, a frase inteiramente correta é:
a)  Em meio  às  vagas oferecidas  pelo  sistema de cotas,  muitas  haverão  de  ir  para  brancos, 
mesmo, pois não faltará quem as pleiteie alegando a mestiçagem.
b)  A política  à que se opõe a  Folha é à  de combater  uma discriminação com outra,  àquela 
segundo a qual só os negros e pardos têm as vagas garantidas.
c) Será que daqui à uma década ainda estaremos a titubear na administração da insuficiência de 
vagas, ou já teremos chegado à um bom termo?
d) Sempre é oportuna a lembrança de que a genômica tem chegado à uma série de convicções 
que põem por terra a teoria de uma raça pura.
e) Parece que estamos à atravessar um momento crucial de nossa história, quando velhas contas 
estão à pagar, sem haver quem as resgate.

09. Estão corretos o emprego e a flexão de todos os verbos na frase:
a)  O  conselho  ouve  por  bem  estribar-se  no  critério  racial  para  prencher  as  vagas  na  sua 
universidade.
b)  Não  se  sabe  se  diminue  ou  não,  drasticamente,  o  número  de  negros  e  pardos  que 
permanecerão alijiados do sistema universitário.
c) Quem se opor à política de cotas haverá de imaginar alguma outra saída, que tanto favoreça os 
negros e os pardos como também os brancos pobres.
d) Aqueles que sempre reteram as vagas não haverão de concordar com o novo sistema, pelo 
qual o critério racial se sobreponhe ao do mérito.
e) Constitui um recente avanço na ciência o fato de que a genômica não institui qualquer modelo 
de raça pura, por absoluta falta de evidência.

10. O verbo entre parênteses deverá flexionar-se no plural para preencher corretamente a lacuna 
da frase:
a) Será que algum de nós não ...... (gostar) de observar de perto aquela seleção com base nas 
fotos?
b) Não se ...... (dever) levar em conta qualquer um desses critérios, pois todos parecem fora de 
propósito.
c) Uma vez ......  (criar), essa comissão de encarregados será a responsável pela seleção dos 
candidatos.
d) A menos que se ...... (proclamar) acima da lei, deveriam os selecionadores submeter-se a um 
debate mais profundo.
e) Quando se ...... (preservar) uma injustiça, para tentar demolir outra, o princípio justo continua 
sendo ofendido.

Gabarito
01. C
Comentário: Baseando-se nessa definição, é correto afirmar que o texto Limites das cotas é, de 
fato, um editorial, uma vez que
A clarividência da defesa de opinião e a declarada posição da FOLHA enquadram o texto  à 
definição de “editorial” apresentada no enunciado da questão.

02. A
Comentário: A seguinte afirmação é apresentada como um fato objetivo:
 As demais alternativas apresentam declaração de opinião ou juízo de valor do autor do texto. A 
primeira opção veicula um fato de caráter objetivo.

03. D
Comentário:  No segundo parágrafo, busca-se sutilmente indicar o contra-senso das medidas a 
serem tomadas pela comissão de avaliação, aproximando-se as expressões conflitivas



A oposição  entre  “igualdade  racial”  e  “cor  adequada  para  usufruir  da  prerrogativa”  denuncia 
sutilmente o paradoxo da questão das cotas na UnB, que precisa “selecionar” através de foto 
quem terá acesso à igualdade.

04. B
Comentário:
Os candidatos que pretendem beneficiar-se das cotas serão fotografados.
Na frase acima,  há  uma correta  articulação entre  os  tempos verbais  de pretendem e serão. 
Alterando-se esses tempos, uma correta articulação ocorreria entre as formas
No enunciado,  o  presente  do indicativo  (real)  se  relaciona  ao Futuro  do indicativo  (real).  Na 
alternativa, o presente do subjuntivo (hipotético) se relaciona ao futuro do pretérito (hipotético).

05. E
Comentário: A expressão com o qual completa corretamente a lacuna da frase:
a) Errada. “no qual”;
b) Errada.”do qual”;
c) Errada: “que” ou “o qual”;
d) Errada. “cujo”;
e) Correta. “com o qual”.

06. C
Comentário: A pontuação está inteiramente adequada na frase:
a) Errada. Para evitar fraudes, serão fotografados,(vírgula separando sujeito de verbo) todos os 
candidatos que pretendem beneficiar-se das cotas segundo as regras anunciadas pela UnB.
b) Errada. Manobra que raramente dá certo, (vírgula separando sujeito de verbo) é a de que se 
pode reparar uma injustiça por meio de outra, eis a filosofia, por trás das cotas.
d) Errada. A Folha acha, (vírgula separando o verbo do seu complemento) que até mesmo a 
discriminação  positiva,  (vírgula  separando  sujeito  de  verbo) não  deixa  de  ser  um  tipo  de 
preconceito, não devendo (falta vírgula para isolar a conjunção destacada) portanto, funcionar 
como critério de seleção.
e)  Errada.  Afinal;  (emprego  inadequado  de  ponto-e-vírgula) trata-se  ou  não  de  se  avaliar 
“pureza racial”, se o critério a ser seguido é o de tirar fotografia; e isso (Falta vírgula para marcar 
elipse do verbo) num país com uma grande massa de mestiços.

07. B
Comentário: É preciso corrigir a redação confusa e incorreta da seguinte frase:
Ainda que se tirem fotografias, muito candidato a essas vagas  haveria de  pleitear uma nova 
secção (SESSÃO) de fotos, alegando que fosse prejudicados. (Ou empregar “muitos candidatos” 
no plural).

08. A
Comentário: Quanto à utilização ou não do sinal de crase, a frase inteiramente correta é:
 b) Errada. Emprego indevido de crase diante do pronome relativo, e nos demonstrativos “a de” e 
“aquela”. No primeiro caso, pois só há artigo; nos outros, pois não há preposição aglutinada aos 
pronomes.
c) Errada. Crase indevida diante do numeral. Não ocorre crase diante do artigo indefinido.
d) Errada. Não ocorre crase diante do artigo indefinido.
e) Errada. Não ocorre crase diante de verbo.



09. E
Comentário: Estão corretos o emprego e a flexão de todos os verbos na frase:
a) Errado. Correção: “houve” e “preencher”;
b) Errado. Correção: “diminui” e “alijados”;
c) Errado. Correção: “opuser”;
d) Errado. Correção: “retiveram”, “sobrepõe”;

10. D
Comentário: O verbo entre parênteses deverá flexionar-se no plural para preencher corretamente 
a lacuna da frase:
O  verbo  concorda  obrigatoriamente  com  seu  sujeito,  expresso  na  oração  seguinte,  OS 
SELECIONADORES.


