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Entre  mil  e  uma  trapalhadas,  lá  estão  eles,  os  políticos  brasileiros,  que  fazem  a  festa  dos 
noticiários,  nos meios  de comunicação.  A eles  e aos seus correligionários,  rendemos nossas 
homenagens, registrando algumas contradições e modismos, uma contribuição a tão útil folclore. 

São terríveis as pessoas, vejam o que fizeram com as palavras "direita" e "esquerda"! Elas 
tornaram-se um conceito abstrato apenas. Isso porque não há como se identificar, em qualquer 
partido, uma só tendência. Mesmo assim, vamos tentar descobrir alguns sinais iluminadores.

As pessoas "de direita"? Bem... estão sempre no poder, por isso vivem felizes. Sua 
marca é a eficiência na defesa desse poder, porque assim preservam seu capital. São formados 
de uma minoria e não se conhece, em toda a História, agrupamento humano mais forte. Claro, o 
dinheiro  compra  tudo.  Eles  não  são  fáceis,  apresentam-se  de  formas  sofisticadas,  por  isso 
tornam-se  alvo  da  admiração  de  todos,  todos  querem imitá-los.  Verdade  seja  dita,  há  muita 
coerência neles por defenderem uma ideologia, na qual só eles acreditam, e dariam sua vida por 
ela, se fosse preciso (nota: isso nunca foi necessário). O grande segredo, e eles guardam a sete 
chaves, é o ódio por teorias e, porque são práticos não deixam rastros, não há muito o que dizer 
sobre eles, além disso, não se conhece ninguém do lado deles que tenha trocado de posição, já 
com os de esquerda é só uma questão de tempo. Por trabalharem muito pouco com os braços, 
fazem muita ginástica, querem preservar a saúde, pois para eles vale a pena viver. Finalmente, o 
único momento em que estão absolutamente corretos, é quando atacam os "de esquerda".

Como identificar  as pessoas "de esquerda"? Bem...  em geral são tristes, porque em todos os 
lugares do mundo a "esquerda" joga bomba na "direita", aqui é o contrário. Outro particular: a 
esquerda derrubou a ditadura (há, há, há), mas nunca assumiu o poder (há, há, há), coisas do 
Brasil... A "esquerda" também é minoria (Não? - Quantos são os militantes?), com uma diferença, 
só  são eficientes  quando imitam as estratégias  da "direita",  por  exemplo,  manipular  "reunião 
democrática" para aprovar propostas já aprovadas nos bastidores e, se alguém ousa discordar, o 
pobre coitado foi inscrito depois do último falante (que ninguém sabe quem foi), portanto, não 
pode dar opinião (nota: técnicas ainda em vigor). Algo os torna rejeitados, é que não são nada 
sofisticados,  vestem-se  mal,  andam  sem  dinheiro  embora  gostem  dele  veladamente,  são 
amargos, teimosos, arrogantes, autoritários e mais, lutam bravamente por objetivos que não são 
deles,  mas do partido.  Não fosse ultraje, poderíamos dizer que se parecem com os fanáticos 
religiosos que nos querem impor o céu. São os únicos corretos do mundo e adoram ser chamados 
de intelectuais, em função disso criam uma linguagem cheia de gírias, ninguém pode imitá-los 
(será que alguém gostaria?). 

Verdade seja dita, alguns até deram a vida pelo seu país, mas a ditadura fez com que 
ficassem esquecidos. Como trabalham muito com os braços e não assistem à TV, para não serem 
influenciados pela direita, só resta mesmo um esporte: vencer a insônia com aqueles livros chatos 
de teoria marxista ou, quando acordados e "podem", divertirem-se com os brinquedos criados com 
o  dinheiro  dos  capitalistas.  Finalmente,  o  único  momento  em  que  eles  estão  absolutamente 
corretos, é quando se cansam dessa vida e resolvem ficar em cima do muro, de Berlim.



01- Para o texto, os políticos:
a) Têm em comum as estratégias políticas;
b) Os de esquerda são mais coerentes;
c) Os de direita são mais coerentes;
d) Vivem de sua rotulação;
e) Ainda merecem nossa confiança.

02- No fim do texto temos uma referência ao muro de Berlim. O fato de esse muro não mais existir 
impõe ao texto um sentido:
a) Não dar credibilidade aos seus atos;
b) Fazer apenas uma referência à História;
c) O texto foi escrito antes da queda do muro;
d) Referência apenas aos políticos indecisos;
e) Crítica aos políticos irresponsáveis.

03- O uso da vírgula destacando a oração: “lá estão eles” se explica porque trata-se de:
a) indicação de lugar;
b) invocação;
c) inversão de frase;
d) frase deslocada;
e) inversão de sentido.

04- A presença da vírgula separando a frase: “os políticos brasileiros”, é um caso de:
a) aposto;
b) vocativo;
c) adjunto adnominal;
d) objeto direto;
e) predicativo.

05- A vírgula usada após a palavra “brasileiros”, na primeira linha do primeiro parágrafo, imprime à 
oração seguinte: “que fazem a festa dos noticiários...”, o sentido de:

a) causa;
b) conseqüência;
c) explicação
d) restrição;
e) coordenação.

06- Só um caso nas opções abaixo não é de colocação pronominal. Identifique-o:
a) ...e dariam sua vida por ela, se fosse preciso... 
b) ...não há como se identificar...
c) ...Elas tornaram-se um conceito abstrato apenas...
d) ...não se conhece, em toda a História...
e) ...por isso tornam-se alvo de admiração de todos...

07- O “se” grafado na oração que segue: ...se alguém ousa discordar... tem o sentido de:
a) causa;
b) explicação;
c) condição;
d) conformidade;
e) comparação.



08- Na oração: “...Verdade seja dita, há muita coerência neles por defenderem uma ideologia, na 
qual só eles acreditam”. O termo grifado na oração acima faz referência à palavra:
a) verdade;
b) coerência;
c) seja dita
d) defenderem;
e) ideologia.

09- A oração grifada no período composto a seguir: “...andam sem dinheiro embora gostem dele 
veladamente... imprime ao texto um sentido de:
a) oposição;
b) comparação;
c) conformidade;
d) condição;
e) conseqüência.

10- A seguir, temos em uma oração a presença de ATÉ: “Verdade seja dita, alguns até deram a 
vida pelo seu país...” Trata-se de:
a) noção de causa;
b) noção de referência;
c) sentido de referência;
d) noção de direção;
e) sentido de inclusão.

Gabarito 

01.  D
COMENTÁRIO: A resposta é a opção D, porque os políticos aproveitem-se de suas posições 
políticas, de suas tendências, para conquistar seus votos. As outras opções estão descartadas. 

02.  A
COMENTÁRIO: A resposta é a opção A, pois ficar em cima de um muro que não existe simboliza 
tomar uma atitude sem crédito. As outras opções estão descartadas.

03. A
COMENTÁRIO: A resposta está na opção A porque o adjunto adverbial indica lugar, as outras 
opções não procedem, uma vez que não se trata de um vocativo que faz invocação,  não há 
inversão de frase ou de sentido e nem deslocamento, pois o adjunto adverbial ocupa na frase uma 
posição única que não permite outras possibilidades.    

04. A 
COMENTÁRIO: Funciona como aposto e refere-se a  eles, termo que lhe é anterior,  portanto, 
opção A é a única alternativa correta.

05. C
COMENTÁRIO: A resposta correta é a opção C, por tratar-se de uma vírgula que indica uma 
oração subordinada adjetiva explicativa. As outras alternativas não procedem. 

06. A
COMENTÁRIO: Trata-se da opção A que é um SE funcionando como conjunção condicional que 
inicia uma oração condicional. 



07. C
COMENTÁRIO: Pode ser  entendido como:  caso alguém...,  portanto,  é um caso de condição, 
opção C.

08.  E
COMENTÁRIO:  O  referente  ou  antecedente  da  referida  expressão  só  pode  ser  ideologia, 
portanto, opção E. Repare que o sentido é só eles acreditam em uma ideologia.

09. A
COMENTÁRIO: A conjunção subordinativa  embora passa o sentido de oposição entre as duas 
orações. A resposta é a opção A. 

10. E
COMENTÁRIO: Temos um caso de palavra denotativa com sentido de inclusão, por isso a opção 
correta é a letra E.


