
Português

TEXTO II: A luta cotidiana contra o tempo

(...) Dessa forma, a sensação que temos de que o tempo está passando mais rapidamente está 
relacionada com o estilo de vida que adotamos e com a percepção que temos do mundo. Vivemos 
em um ambiente saturado de informação em um grau sem precedentes na história da 
humanidade – na internet, no rádio e na TV, nas ruas. Afogados nesse turbilhão de informação, 
temos a impressão de que sobra menos tempo para nós mesmos. 
Entretanto, os relógios continuam marcando o tempo da mesma forma: fisicamente, o tempo não 
está sendo alterado. Talvez a solução para encontrarmos mais tempo para nós seja repensar um 
pouco os rumo que a nossa sociedade tem tomado e o que de fato queremos para nós. Esta é 
uma questão urgente: não há tempo a perder para resolvê-la. 
(OLIVEIRA, Adilson de. Revista Ciência Hoje, 20/06/2008.fragmento) 

01) “Esta é uma questão urgente: não há tempo a perder para resolvê-la.” Neste último período do 
texto transcrito, de acordo com o contexto, o autor: 
a) Deixa clara a existência de um paradoxo. 
b) Registra o seu anseio pela solução do problema exposto. 
c) Sintetiza o problema, a questão apresentada. 
d) Valoriza a luta cotidiana contra o tempo. 
e) Explicita a definição de antítese.

02) “Vivemos em um ambiente saturado de informação em um grau sem precedentes na história 
da humanidade...” O segmento destacado pode ser reescrito da seguinte forma sem que haja 
prejuízo do sentido original:
a) Vivemos em um ambiente saturado de informação através de um grau sem precedentes na 
história da humanidade. 
b) Em um ambiente saturado de informação, vivemos de um grau sem precedentes na história da 
humanidade. 
c) Vivemos em um ambiente saturado de informação em um grau em que não há precedentes na 
história da humanidade. 
d) Vivemos em um ambiente saturado de informação no grau sem precedentes na história da 
humanidade. 
e) Vivemos num ambiente saturado pelas informações através de um grau sem precedentes na 
historia da humanidade.

03) A forma verbal utilizada pelo autor em seu discurso como: “temos, adotamos, vivemos, 
encontrarmos” demonstra: 
a) Sua clara intenção em persuadir o leitor a combater o estilo de vida agitado das grandes 
cidades.
b) A satisfação que o conjunto, o viver em sociedade pode gerar no ser humano, já que ninguém 
pode viver de forma equilibrada isoladamente; ainda que surjam tentativas, tornam-se frustradas. 
c) Que as ações vividas nos processos apresentados, enumerados no texto, não são isoladas, 
responsabilidade de um único cidadão, mas todos devem estar juntos para buscar soluções 
conjuntas para os problemas que de igual forma foram gerados pelo conjunto. 
d) Que os fatos apresentados no texto foram gerados por uma parte da população que luta contra 
o tempo, e cada vez mais consegue meios para driblar a falta dele; ainda que isso acarrete 
problemas ainda maiores, como a falta de convívio com a família. 
e) uma modalização



04) “Dessa forma, a sensação que temos de que o tempo está passando mais rapidamente está 
relacionada com estilo de vida que adotamos e com a percepção que temos do mundo.” O uso da 
expressão em destaque no trecho anterior estabelece: 
a) Uma comparação. 
b) Uma subtração de idéias. 
c) Uma segmentação do pensamento.
d) Uma ligação entre dois fatos. 
e) uma interrogativa indireta

05) “... com o estilo de vida que adotamos e com a percepção que temos do mundo.” A conjunção 
em destaque possibilita uma construção de sentido de: 
a) Adição. 
b) Contrariedade. 
c) Conseqüência. 
d) Afirmação. 
e) Adversidade

06) É possível verificar o correto uso da acentuação gráfica no trecho: “Esta é uma questão 
urgente: não há tempo a perder para resolvê-la.” Assim como em: 
a) Ele pôde falar com o amigo tarde da noite. 
b) Sabemos que eles sempre retém as decisões judiciais. 
c) Os que nada veem dizem que creem. 
d) Ele nunca detem a força do pensamento.
e) Todos tem mania de dormir até tarde.

07) Em muitos casos ocorre a necessidade de separarem-se as sílabas de uma palavra; a 
alternativa em que todas as palavras apresentam separação correta de sílabas é:
a) ex-ce-ção, cre-sci-men-to, pro-fes-sor
b) ins-tru-ção, ex-ci-tar, eu-ro-pe-u
c) ex-ce-len-te, a-vi-ão, me-io
d) pers-pe-cti-va, am-bí-guo, trans-por-te
e) rit-mo, dig-no, ap-to

08) Na escrita é indispensável o cuidado com a ortografia; “As questões da prova 
eram.............., ..............de difíceis”. O item que completa corretamente as lacunas do segmento é:
a) suscintas – apesar
b) sucintas – apezar
c) suscintas – apezar
d) sucintas – apesar
e) sucintas – apezar.

09)  “Requeiro a dispensa dos juros concedidos aos que..............como eu, os bens que..............”. 
O item cujas formas verbais preenchem corretamente as lacunas desse segmento é:
a) reouveram – pleiteiaram
b) reaverem – pleiteiaram
c) rehouveram – pleiteiaram
d) reouveram – pleitearam
e) rehaverem – pleitearam     



10) O emprego errado do verbo destacado ocorre no seguinte item:
a) Nós nos propusemos a ajudar quem precisasse.
b) Poucos reouveram o que arriscaram em jogos.
c) Não que não antepuséssemos alguém a você.
d) Não tenha dúvida, refaremos tantas vezes quantas forem necessárias.
e) Se não nos vermos mais, aproveite as férias.

Gabarito
01. B
Comentário: a partir dos fatos apresentados e da urgência dos acontecimentos, uma atitude 
imediata deve ser tomada. A questão é de recorrência uma vez que as respostas estão claras  no 
texto.

02. C
Comentário: a paráfrase é a reescritura de um segmento sem alteração do sentido original.

03. C
Comentário: é a exemplificação do plural de modéstia. A primeira pessoa do plural objetiva uma 
ação de grupo para um determinado fim.

04. D
Comentário: a forma verbal “relacionar com” infere o acréscimo de uma situação com outra.

05. A
Comentário:  o conector “e” é uma conjunção coordenativa aditiva e poderia ser substituída sem 
prejuízo semântico por “e também”, confirmando o valor de soma.

06. C
Comentário: com o novo acordo, as formas verbais da terceira pessoa do plural dos verbos 
crê,ver,ler e dar perderam o acento.

07. E
Comentário: separam-se os encontros consonantais descontínuos,sempre observando a 
articulação ao pronunciar as palavras.

08. D
Comentário: questão de ortografia e o dicionário de vê ser sempre consultado.

09. D
Comentário: a questão de verbos é sempre difícil, pois há vários tipos de verbos que exigem 
maior cuidado nos estudo. O verbo reaver só é conjugado nas pessoas em que o verbo “haver” 
possui a letra “v” e o verbo “pleitear” é conjugado como os verbos terminados em EAR como 
passear, frear.                                                               

10. E
Comentário: Se não nos virmos mais, aproveite as férias


