
PORTUGUÊS

Texto I

Trabalho  demais,  agenda  cheia,  internet,  celular  e  carros  que  chegam  a  mais  de  200km/h
transformam o homem moderno numa espécie de Coelho Branco de Alice no país das Maravilhas.
Sempre  apressado,  eternamente  atrasado.  E  doente.  Literalmente.  A velocidade,  símbolo  do
desenvolvimento tecnológico e de um modo de produção e consumo cada mais vorazes, criou um
sentimento de urgência que poucos conseguem administrar.  Se é que conseguem mesmo. O
resultado é um novo mal que é a cara do nosso tempo: a doença da correria, uma espécie de
superestresse que foi descrito pelo médico americano Larry Dossey como uma resposta ao fato
de o nosso relógio interno ter virado o relógio de pulso e o despertador. 

Iniciativas que privilegiam o bem-estar, a simplicidade, a tradição local, o resgate da história e a
hospitalidade começam a pipocar pelo globo. Esse é o começo de uma revolução cultural, uma
mudança radical na forma como vemos o tempo e como lidamos com a velocidade e a lentidão.

In. Galileu, Out/2005, p.43

Com relação ao texto acima, julgue os itens que se seguem.

01. A inserção de administrarem depois de “mesmo” tornaria explícita uma ideia subentendida do
texto e preservaria sua correção gramatical.

02.  A expressão “Esse é o começo” refere-se à ideia inicial  do texto,  expressa por “Trabalho
demais, agenda cheia”.

03.  “Por princípio, todo o sistema de comunicação deveria ser público, uma vez que a sua missão
é prestar um serviço público.”

Seria mantida a relação sintático-semântica entre as orações que compõem o terceiro período do
texto ao se substituir “uma vez que” por qualquer um dos termos a seguir: porque, porquanto, já
que, visto que, conquanto.

04. “O cenário econômico otimista levou os empresários brasileiros a aumentarem a formalização
do mercado de trabalho nos últimos cinco anos.”

No trecho acima, a partícula “a” ocorre tanto como preposição quanto como artigo: a primeira
ocorrência é uma preposição exigida pelo emprego do verbo “levou”; a segunda ocorrência é um
artigo que determina “formalização”.

Texto II

Nossos projetos de vida dependem muito do futuro do país no qual vivemos. E o futuro de um país
não é obra do acaso ou da fatalidade. Uma nação se constrói. E constrói-se no meio de embates
muito intensos — e, às vezes, até violentos — entre grupos com visões de futuro, concepções de
desenvolvimento e interesses distintos e conflitantes. 

Para muitos, os carros de luxo que trafegam pelos bairros elegantes das capitais ou os telefones
celulares não constituem indicadores de modernidade. 

Modernidade seria assegurar a todos os habitantes do país um padrão de vida compatível com o



pleno  exercício  dos  direitos  democráticos.  Por  isso,  dão  mais  valor  a  um  modelo  de
desenvolvimento  que  assegure  a  toda  a  população  alimentação,  moradia,  escola,  hospital,
transporte coletivo,  bibliotecas, parques públicos.  Modernidade,  para os que pensam assim, é
sistema  judiciário  eficiente,  com  aplicação  rápida  e  democrática  da  justiça;  são  instituições
públicas sólidas e eficazes; é o controle nacional das decisões econômicas. 

Plínio Arruda Sampaio.

Considerando a argumentação do texto acima bem como as estruturas linguísticas nele utilizadas,
julgue os itens a seguir.

05. Mantendo-se a correção gramatical do texto, pode-se empregar em que ou onde em lugar de
“no qual”.

06. Infere-se da leitura do texto que o futuro de um país seria “obra do acaso” se a modernidade
não assegurasse um padrão de vida democrático a todos os seus cidadãos.

07. Para evitar o emprego redundante de estruturas sintático-semânticas, como o que se identifica
no trecho “Uma nação se constrói. E constrói-se no meio de embates muito intensos”, poder-se-ia
unir as ideias em um só período sintático — Uma nação se constrói no meio de embates —, o que
preservaria a correção gramatical do texto, mas reduziria a intensidade de sua argumentação.

08. Se o terceiro parágrafo do texto constituísse o corpo de um documento oficial,  como um
relatório  ou parecer,  por  exemplo,  seria  necessário  preservar  o paralelismo entre  as ideias  a
respeito de “Modernidade”, por meio da conjugação do verbo ser no mesmo tempo verbal.

09. O trecho “os que pensam assim” retoma, por coesão, o referente de “muitos”, bem como o
sujeito implícito da oração “dão mais valor a um modelo de desenvolvimento”.

10. O emprego do sinal de ponto-e-vírgula, no último período sintático do texto, apresenta a dupla
função de deixar claras as relações sintático-semânticas marcadas por vírgulas dentro do período
e deixar  subentender  “Modernidade”  como o  sujeito  de “é  sistema”,  “são instituições”  e  “é  o
controle”.

GABARITO

01. E

Comentário: O verbo “administrar” não fará a concordância no plural.

02. E

Comentário: “Esse é o começo” refere-se a “Iniciativas que privilegiam o bem-estar...”



03. E

Comentário: O erro encontra-se somente na conjunção “conquanto”, que tem valor concessivo.

04. C

Comentário:“Levar  alguém  a  alguma  coisa.”  Formalização  é  palavra  feminina  que  admite
presença de artigo feminino. 

05. C

Comentário: Todas as formas são corretas.

06. C

Comentário:  O  futuro  não  ser  obra  do  acaso  não  está  condicionado  ao  padrão  de  vida
democrático.

07. C

Comentário: A intensidade seria reduzida. Porém, não haveria incorreção gramatical.

08. E

Comentário: Essa  alteração  sugerida  não  cria  um paralelismo.  A construção  das  ideias  são
diversificadas em ambos os trechos.

09. C

Comentário: Coesão respeitada.

10. C

Comentário: O uso do ponto e vírgula é adequado para as funções sugeridas.


