
Português

Os apitos do guarda-noturno

O tempo, que mata quase tudo, não consegue matar por inteiro as nossas memórias. Dentro 
delas continuam a viver figuras antigas e profissões já extintas, como a do guarda-noturno. 
Explico ao leitor mais jovem: era o policial civil encarregado de fazer a ronda noturna das ruas da 
cidade. Sua única arma era um apito, que ele trilava com estilo e regularidade, para se comunicar 
com o colega que policiava a região vizinha. Assim, as madrugadas eram cortadas por silvos que 
obedeciam a um código e significavam, normalmente, “tudo bem por aqui”. Naquele tempo as 
coisas costumavam ir bem. Por isso, era preocupante se, de súbito, os apitos soprassem de modo 
diferente, estabelecendo uma espécie de diálogo nervoso: seria um ladrão rondando uma casa? 
Um bêbado agressivo desafiando o guarda? Um carro suspeito indo e vindo por uma rua? Não me 
lembro, no entanto, de nenhum incidente grave anunciado por esses apitos. A gente acabava 
dormindo de novo, tão logo voltassem as conversas rotineiras dos assobios noturnos.
Não farei comparações com a vida de hoje. A violência tomou proporções inesperadas, a figura 
singela do guarda-noturno desapareceu, para dar lugar às rondas ostensivas de militares 
armados. A população se tranca em casa, sabendo do perigo que está nas ruas. Não se ouvem 
mais os apitos conversadores, ao som dos quais as pessoas dormiam tranqüilas. Remanescentes 
daquela época são os guardas municipais: esse pequeno contingente de que algumas cidades 
dispõem para auxiliar no policiamento urbano. Constituem uma espécie de elo entre os civis e o 
sistema de segurança: são os representantes diretos da população que anseia por transitar em 
paz pelas ruas, durante o dia, e dormir em paz, à noite. É a tentativa de fazer da segurança 
pública uma questão civil, um direito da cidadania, sem o recurso imediato ao armamento pesado 
e à repressão mais violenta. Talvez fosse o caso de os guardas reutilizarem o sistema de apitos, 
em suas rondas noturnas. Embora haja rádios nas viaturas, a música dos trilados lembraria a 
quem está na cama que há alguém velando por todos. Ou talvez seja mera ilusão de quem 
deseja, ardentemente, voltar ao tempo em que os guardas-noturnos podiam prometer, apitando: 
“durmam em paz, está tudo em ordem.”

(Vitor Nepomuceno, inédito)

01. A frase – O tempo, que mata quase tudo, não consegue matar por inteiro as nossas memórias 
- constitui uma
a) abordagem direta do tema específico desenvolvido no texto.
b) síntese da posição do autor em relação à segurança pública.
c) consideração genérica, que se materializará num tema específico.
d) tese que será desmentida pela argumentação utilizada no texto.
e) hipótese aventada pelo autor, mas descartada ao final do texto.

02. Os antigos guardas-noturnos são lembrados no texto como personagens de um tempo em que
a) os casos de violência eram solucionados pelos moradores do bairro.
b) o policiamento civil bastava para transmitir segurança a quem dormia.
c) os setores de segurança eram mais equipados e mais eficazes.
d) os cidadãos depositavam toda a confiança na ação da polícia militar.
e) os policiais civis e os militares trabalhavam em equipe nas rondas noturnas.



]03. Considerando-se o contexto, as seguintes expressões estabelecem entre si uma relação de 
oposição:
a) figura singela do guarda-noturno / rondas ostensivas de militares armados.
b) figuras antigas / profissões já extintas.
c) ladrão rondando uma casa / carro suspeito indo e vindo por uma rua.
d) apitos conversadores / conversas rotineiras.
e) soprassem de modo diferente / uma espécie de diálogo nervoso.

04. A modificação de um segmento do texto preservou a concordância verbal em:
a) Talvez fosse o caso de serem retomados o sistema de apitos dos guardas, em suas rondas 
noturnas.
b) A figura singela dos guardas-noturnos foram substituídas pelas rondas ostensivas da polícia 
armada.
c) A população, ciente dos perigos que podem haver na rua, acabam se trancando em suas 
casas.
d) Não se façam comparações entre aquele tempo e a vida de hoje.
e) Aos apitos mais nervosos não costumavam corresponder um incidente mais grave.

05. Sua única arma era um apito, que ele trilava com estilo e regularidade (...).
Transpondo-se a frase acima para a voz passiva, o segmento sublinhado será corretamente 
substituído por:
a) seria trilado por ele.
b) teria sido por ele trilado.
c) tinham-no trilado.
d) trilavam-no.
e) era por ele trilado.

06. A forma verbal constituem, no contexto do segundo parágrafo, está no plural para concordar, 
corretamente, com
a) algumas cidades.
b) os guardas municipais.
c) os civis e o sistema de segurança.
d) as pessoas.
e) apitos conversadores.

07. Está inteiramente clara e correta a redação da seguinte frase:
a) Tendo em vista suas proporções inesperadas, a violência urbana típica das cidades omitiu a 
figura dos guardas-noturnos.
b) Os incontestáveis direitos civis da segurança pública eram antigamente garantidos sem que 
intervisse qualquer armamento pesado.
c) Talvez seja mera ilusão querer voltar aquele tempo, haja visto que a violência tende a 
recrudecer nas grandes cidades.
d) Desfrutava-se de uma sensação de segurança tão somente por se ouvir a música regular dos 
apitos daqueles guardas.
e) Os fatos inouvidáveis da memória são guardados de modo a que nunca conseguimos matá-los 
por inteiro.

08. O termo sublinhado está empregado com o sentido do termo entre colchetes na seguinte 
frase:
a) Remanescentes [provenientes] daquela época são os guardas municipais (...).



b) (...) a figura singela [inofensiva] do guarda-noturno desapareceu (...).
c) Não me lembro, no entanto, de nenhum incidente grave anunciado [indicado] por esses apitos.
d) A violência tomou proporções inesperadas [indefinidas] (...).
e) (...) tão logo voltassem as conversas rotineiras [inabituais] dos assobios noturnos.

09. Está correto o emprego do elemento sublinhado na frase:
a) Os guardas-noturnos, cuja a única arma era um apito, garantiam a tranqüilidade dos que 
dormiam em suas casas.
b) A intranqüilidade das ruas, de cuja somos todos vítimas, só vem crescendo nos últimos tempos.
c) O código de apitos, do qual os guardas-noturnos antigamente recorriam, seria hoje um 
expediente inteiramente inócuo?
d) A violência urbana, da qual se deve dar duro combate, ganhou aspectos dramáticos em nossos 
dias.
e) O direito à segurança, ao qual todos deveriam ter acesso, está cada vez mais ameaçado nos 
grandes centros urbanos.

10. Estão inteiramente adequados o emprego de tempos verbais e sua correlação em:
a) Não seria oportuno se voltasse a haver guardasnoturnos, que reutilizassem o antigo sistema de 
códigos de apitos?
b) Era preocupante quando, de súbito, os guardas passariam a trilar seus apitos de modo 
diferente.
c) Uma alteração na música dos apitos poderia estar significando que um guarda-noturno notasse 
alguma ameaça à ordem.
d) O autor houve por bem que explicasse ao leitor mais jovem as atribuições que caibam aos 
antigos guardas-noturnos.
e) Bons tempos aqueles, em que a hostilidade de um bêbado estivesse entre os incidentes que 
poderão ameaçar a ordem pública...

Gabarito

01. C
Comentário: A frase – O tempo, que mata quase tudo, não consegue matar por inteiro as nossas 
memórias - constitui uma
Um recurso muito utilizado pelos autores é apresentar uma afirmação abrangente e partindo 
dessa premissa, introduzirem, a título de aprofundamento, o assunto principal de que se trata o 
texto.  Essa técnica argumentativa chama-se método dedutivo e realiza-se quando se parte de 
uma situação geral e genérica para uma particular, específica.

02. B
Comentário:  Os antigos guardas-noturnos são lembrados no texto como personagens de um 
tempo em que
 “A gente acabava dormindo de novo, tão logo voltassem as conversas rotineiras dos assobios 
noturnos.” No texto, o autor traz uma descrição de uma época cuja simples presença de 
policiamento já transmitia segurança.

03. A
Comentário: 
Considerando-se o contexto, as seguintes expressões estabelecem entre si uma relação de 
oposição:
No texto,  “figura singela do guarda-noturno” constrói uma imagem de simplicidade e tranqüilidade 
que se opõe a de inquietude de “rondas ostensivas de militares armados”.



04. D
Comentário: A modificação de um segmento do texto preservou a concordância verbal em:
a) Errada. Correção: “ser retomadas”;
b) Errada. Correção: “foi substituída”;
c) Errada. Correção: “pode haver” e “acaba”;
e) Errada. Correção: “costuma”.

05. E
Comentário: 
Transpondo-se a frase acima para a voz passiva, o segmento sublinhado será corretamente 
substituído por:
“que ele trilava” tem estrutura passiva correspondente em “que era por ele trilado”.

06.B 
Comentário:  A forma verbal constituem, no contexto do segundo parágrafo, está no plural para 
concordar, corretamente, com
 O verbo se flexiona no plural para concordar com “guardas municipais” citado antes dos dois 
pontos.

07. D
Comentário:  Está inteiramente clara e correta a redação da seguinte frase:
a) Errada. Redundância.
b) Errada. Correção: “interviesse”.
c) Errada. Correção: “àquele”; “recrudescer”
e) Errada. Correção: “inolvidáveis”

08. C
Comentário:  O termo sublinhado está empregado com o sentido do termo entre colchetes na 
seguinte frase:
a) Errada. “Remanescente” significa, no texto, “restante”;
b) Errada. “singela” significa, no texto,”simples”;
d) Errada.”inesperadas” significa, no texto, “não previstas”;
e) Errada. “rotineiras” significa, no texto, “habitual”.

09.E
Comentário:  Está correto o emprego do elemento sublinhado na frase:
a) Errada. Não se emprega artigo antes ou depois do pronome relativo “cujo”.
b) Errada. Correção: da qual/ de que. Não há relação de pertinência ou posse que justifique o 
emprego de “cujo”.
c) Errada. Correção: “ao qual”. Regência: “recorrer a”.
d) Errada. Correção: “à qual”. Regência: “dar a”.

10. A
Comentário: Estão inteiramente adequados o emprego de tempos verbais e sua correlação em:
b) Errada. Correção: “passavam”.
c) Errada. Correção: “poderia significar” e “tivesse notado”.
d) Errada. Correção: “coubessem”.
e) Errada. Correção: “estava” e “poderiam”.


