
PORTUGUÊS
O Problema Ecológico

Se uma nave extraterrestre invadisse o espaço aéreo da Terra,  com certeza seus tripulantes 
diriam que neste planeta não habita uma civilização inteligente, tamanho é o grau de destruição 
dos recursos naturais.  Essas são palavras de um renomado cientista  americano.  Apesar  dos 
avanços obtidos, a humanidade ainda não descobriu os valores fundamentais da existência. O 
que  chamamos orgulhosamente  de civilização nada mais  é  do que  uma agressão às  coisas 
naturais. A grosso modo, a tal civilização significa a devastação das florestas, a poluição dos rios, 
o envenenamento das terras e a deterioração da qualidade do ar. O que chamamos de progresso 
não passa de uma degradação deliberada e sistemática que o homem vem promovendo há muito 
tempo, uma autêntica guerra contra a natureza.

Afrânio Primo.

01. Segundo o Texto, o cientista americano está preocupado com:
a) a vida neste planeta.
b) a qualidade do espaço aéreo.
c) o que pensam os extraterrestres.
d) o seu prestígio no mundo.
e) os seres de outro planeta.

02. Para o autor, a humanidade:
a) demonstra ser muito inteligente.
b) ouve as palavras do cientista.
c) age contra sua própria existência.
d) preserva os recursos naturais.
e) valoriza a existência sadia.

03. Da maneira como o assunto é tratado no Texto, é correto afirmar que o meio ambiente está  
degradado porque:
a) a destruição é inevitável.
b) a civilização o está destruindo.
c) a humanidade preserva sua existência.
d) as guerras são o principal agente da destruição.
e) os recursos para mantê-lo não são suficientes.

04. A afirmação: “Essas são palavras de um renomado cientista americano.” (L.3) quer dizer que o 
cientista é:
a) inimigo.
b) velho.
c) estranho.
d) famoso.
e) desconhecido.

05. Se  o  homem  cuidar  da  natureza  _______  mais  saúde.  A  forma  verbal  que  completa 
corretamente a lacuna é:
a) teve.
b) tivera.
c) têm.
d) tinha.
e) terá.



06. Na expressão que se segue foram omitidos os acentos gráficos, se houver.
"Não me referi a sua irmã mas a minha."
De acordo com as regras de utilização do acento indicativo da crase, indique a alternativa correta:
a) Existe fusão obrigatória antes do primeiro pronome possessivo e facultativa antes do segundo.
b) Existe fusão facultada antes do primeiro pronome possessivo e facultativa antes do segundo
c) Existe fusão obrigatória antes do primeiro pronome possessivo e obrigatória antes do segundo.
d) Existe fusão facultada antes do primeiro pronome possessivo e obrigatória antes do segundo.
e) Não há obrigatoriedade de crase nos dois casos.

07.  Quais os números entre parênteses que ocupam uma vírgula pontuando adequadamente o 
texto abaixo, de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa? A extensão da frase foi (1) 
durante muito tempo (2) característica exclusiva da poesia (3) mas o que distingue o verso da 
prosa (4) vai além da disposição gráfica.
a) 1 2 3 4 
b) 3 4 
c) 2 3 4 
d) 1 2 3 
e) 2 3 

08. Assinale a opção que contém violação à concordância.
a)  Como  mostram  as  denúncias,  os  abusos  são  prática  comum  entre  policiais,  agentes 
penitenciários,  militares das Forças Armadas e até a Força Nacional de Segurança, criada há 
apenas cinco anos.
b) Faça uma enquete, professor: quantos dos seus alunos pretendem dedicar-se ao magistério?
c)  Como  mostra  as  denúncias,  os  abusos  são  prática  comum  entre  policiais,  agentes 
penitenciários,  militares das Forças Armadas e até a Força Nacional de Segurança, criada há 
apenas cinco anos.
d)  Inseguras,  as pessoas sentem medo do que lhes  possa acontecer  até mesmo quando se 
dirigem ao trabalho ou à escola.
e) Como comandante militar das forças de paz da ONU, o Brasil mantém no país caribenho mais 
de 1,2 mil militares, que se voltaram desde o primeiro momento ao resgate e atendimento às 
vítimas do terremoto.

09. O arraial crescia vertiginosamente, coalhando as colinas. A edificação rudimentar permitia à 
multidão sem lares fazer até doze casas por dia; e, à medida que se formava, a tapera colossal 
parecia  estereografar  a  feição  da  sociedade  ali  acoitada.  Era  a  concretização  dessa  insânia 
imensa (Euclides da Cunha, Os sertões).

O  fragmento  o  arraial  crescia  vertiginosamente,  coalhando  as  colinas,  por  uma  questão  de 
sentido, não aceita a seguinte reescrita:
a) o arraial crescia vertiginosamente, todavia coalhava as colinas.
b) o arraial crescia vertiginosamente e coalhava as colinas
c) o arraial crescia de forma vertiginosa; coalhava, então, as colinas
d) coalhando as colinas, o arraial crescia vertiginosamente
e) o arraial, coalhando as colinas, crescia vertiginosamente

10. Considere os períodos:
I. Os mais velhos estão na nossa vida e por isso devemos obedecer-lhes.
II. Preferimos ficar em casa do que sair.
III. Custei a entender o exercício.
De acordo com a norma culta:



a) somente I está correta
b) somente II está correta
c) I e II estão corretas
d) nenhuma está correta
e) somente a III está errada.

GABARITO

01. A
Comentário: a preocupação com o planeta é visível quando ele fala sobre a falta de cuidado e da 
destruição  de  recursos  naturais,  envenenamento  de  terras  concluindo  que  tudo  isso  é  uma 
autêntica guerra contra a natureza.

02. C
Comentário: complementando a resposta anterior,  o homem agindo dessa forma está agindo 
contra sua própria existência.

03. B
Comentário: reparem que as respostas estão interligadas. Isso é importante na hora da leitura do 
texto. Depois das duas respostas anteriores a alternativa certa só pode ser a letra B que fala que 
o homem está destruindo o ambiente em que vive.

04. D
Comentário: renomado é sinônimo de famoso.

05. E
Comentário: a forma verbal é a do futuro do presente do indicativo um vez que indica certeza.

06. B
Comentário: antes de pronomes possessivos no singular a crase é facultativa.

07. A
Comentário: as duas primeiras vírgulas marcam o deslocamento de uma expressão de valor 
adverbial; e a terceira marca oração coordenada sindética adversativa.

08. C
Comentário: o verbo “mostrar” deve concordar com o sujeito “denúncias”.

09. A
Comentário: não há ideia de adversidade entre os dois períodos.

10. A
Comentário: questão de regência verbal. Somente a primeira está correta. O verbo “obedecer” é 
transitivo indireto e o pronome oblíquo “lhe” funciona como objeto indireto. O verbo “preferir” é 
transitivo direto e indireto e não aceita termos comparativos nem intensificadores; a frase correta 
seria “Preferimos ficar em casa a sair”. A terceira frase apresenta o verbo “custar” no sentido de 
“ser  difícil”  e  esse verbo não aceita pessoa como,   sujeito;  a  frase correta seria “Custou-me 
entender o exercício”, ou “Custou a mim entender o exercício.”


