
PORTUGUÊS

Fazenda

FAZ ALGUNS ANOS. O médico mandou que eu saísse urgentemente do Rio e buscasse 
uma fazenda de ar puro e leite integral. Fui. Era novembro e o trem corria paralelo ao campo 
verde e às nuvens. Sujo da cidade, envenenado de gás e poeira, olhos cegos de ver todo dia o 
mesmo repetido.  à medida que o trem avançava,  a brisa limpava-me por dentro.  Meus olhos 
começavam a ver de novo, e lembro que as primeiras coisas que “vi” foram as nuvens e os bois. 

Nas nuvens vi o tempo, acima de nós, tecendo-se a si mesmo; nos bois vi a forma viva, o 
mistério de chifres e quatro patas vindo do chão como o capim. E velho. Como são velhos os bois!
Pensava, olhando-os deitados na erva com seus “cupins”. E há quem diga: “Aqueles bois são 
meus”, como se fosse possível isso. Como pode um homem pensar que é dono de um boi? O 
trem corria e minha alma lavada ia outra vez decifrando o mundo. Isso foi apenas o princípio da 
revelação.  Na  fazenda,  durante  as  tardes  tranqüilas,  deitado  numa  rede  de  algodão  sob  as 
mangueiras, meus últimos preconceitos se desfizeram. De repente era uma pedra marrom que 
desabotoava num vôo,  subia e começava a pipilar  sobre as folhas;  ou era tussa rolinha que 
tombava sobre a folhagem seca, misturava-se com a terra escura do chão e fechava-se como 
uma pedra.

Certa manhã sai para ver a vizinhança. Do outro lado da estrada de ferro, moravam os 
patos,  que passavam o dia  brincando  na lagoa.  Junto  à  casa  dos empregados  ouvia-se  um 
barulho de pios e grasnados, voz humana e bater de asas. Cheguei e vi um ser de duas mãos, 
duas pernas, roupas claras e pano na cabeça, dando de comer a outros seres menores, sem 
braços, de dois pés, bico e pequenos olhos redondos.

Estes não usavam roupa e, como pacotes de penas, atiravam-se ferozmente aos grãos 
que a mulher jogava aos punhados sobre eles. Alguns alçavam-se de asas abertas e tentavam 
alcançar o milho ainda no ar ou na mão da mulher. Nessa aventura um deles joga-se em cima 
dela e é recebido com um pontapé. O animal fugiu desasado, fungando, e parou perto de mim, 
que então lhe vi  a  cara coberta de gomos vermelhos entre laivos  de pena branca e azul:  e 
compreendi estar um demônio talvez ali  sob aquela máscara de pato. Voltei  para meu quarto 
meditando na estranheza de um mundo onde uma mulher dá de comer a um bicho no qual ela 
nunca reparou bem e chega mesmo a lhe bater com o pé sem saber que mistério ele fecha sob as 
asas.

Ah, é preciso ser louco para viver numa fazenda . Louco ou distraído.

(Ferreira Gullar)

01. No último período do 2º parágrafo, ocorre a apresentação de dois seres, respectivamente:
a) Uma pata e seus filhotes
b) Uma galinha e seus pintinhos
c) Uma mulher e seus filhos
d) Um homem e seus filhos
e) Um animal racional e vários patinhos

02. A viagem possibilita várias redescobertas ao narrador. A mais significativa delas foi:
a) o modo de vida dos animais
b) o senso de posse das pessoas que vivem no campo
c) o nível de inadaptação à vida no campo do narrador
d) a relação entre o demônio e o pato
e) a importância do leite integral



03. Todas as vezes que o autor observa e tece comentários sobre os animais, percebemos:
a) que o autor os desconhece e teme a alguns
b) medo e curiosidade
c) respeito e curiosidade
d) uma grande intimidade com o assunto
e) que o autor pouco conhece sobre os animais e seus hábitos

04.  Para completar a frase abaixo, escolha, entre as alternativas indicadas, a que lhe parecer 
correta:
____________ os sócios; daí ________________ a falência da firma.
a) Desavieram-se / proviu
b) Desavieram-se proveu
c) Desavieram-se / proveio
d) Desaviram-se / proveu
e) Desavieram-se / proveio

05. Dadas as sentenças:
I - João trazia o bilhete consigo.
II - João quero falar consigo.
III - Ele veio até mim.
IV - Este é um problema que deve ser resolvido entre eu e o Chefe
V - Ele achou a proposta absurda; até eu.

Estão corretas:
a) I, III e V
b) I, II e IV
c) I, II, IV e V
d) I, II, III e IV
e) I e IV

06. Observe que o texto abaixo é um exemplo de linguagem bem “caseira”, com muitas marcas de 
oralidade. Qual opção o transforma para a variedade culta, conservando as mesmas informações 
básicas e reduzindo essas marcas? “Me calei porque não queria mais discussão entre eu e tu 
quando  estivéssemos  perto  da  casa  de  seus  pais,  os  quais  amavam-nos  e  não  mereciam 
nenhuma chateação, mas tu ficou fora de si e deixou eu cometer aquela besteira.”
a) Silenciei-me porque não desejava mais atrito verbal entre nós quando estivéssemos perto da 
residência de teus progenitores, os quais amavam-nos e não mereciam nenhum aborrecimento, 
porém ficaste fora de ti e me deixou eu cometer aquela asnice.
b) Calei-me porque não desejava mais entrevero entre eu e você quando chegássemos perto da 
casa de teus pais, os quais nos amavam e não mereciam tal chateação, mas você perdeu a razão 
e você deixou-me praticar aquela asneira.
c) Fiquei em silêncio porque não desejava discutir mais com você quando nos aproximássemos 
da casa de seus pais, que nos amavam e não mereciam nenhum aborrecimento, entretanto você 
perdeu o controle e deixou-me cometer aquela besteira.
d) Calei-me porque não queria mais discussões entre mim e ti quando estivéssemos perto da casa
de teus pais, que nos amavam e não mereciam nenhum aborrecimento, todavia ficaste fora de ti e 
permitiu cometer-me aquela baboseira.
e) Fiquei silencioso porque não almejava que houvessem discussões entre você e eu quando 
chegamos nas proximidades da casa dos velhos, os quais nos amavam e não mereciam aquela 
depressão, todavia você não ficou quieta e eu tive que te encher de porrada.



07. Assinale a alternativa em que há uniformidade de tratamento:
a) Ensine-me a cumprir a tua vontade, pois tu és o meu Deus.
b) Ensina-me a cumprir a vossa vontade, pois vós sois o meu Deus.
c) Ensinai-me a cumprir a vossa vontade, pois você é o meu Deus.
d) Ensina-me a cumprir a sua vontade, pois tu és o meu Deus.
e) Ensina-me a cumprir a tua vontade, pois tu és o meu Deus.

08. Observe!
I - Não foi autorizada a sessão do auditório para os professores debaterem a respeito da greve.
II - O professor Andersom me auxiliou a ratificar alguns erros da minha tese de doutoramento.
III - O automóvel imergiu no pântano e foi desaparecendo aos poucos.
IV - Meu irmão está na eminência de ser ministro do Supremo Tribunal de Justiça.
V - Tive a impressão de que o tenor desafinou duas vezes na Ave Maria e, por isso, o concerto  
não foi perfeito.

Assinale a alternativa que contém os números das frases em que os parônimos ou homônimos
foram utilizados adequadamente:
a) I, II, III, IV e V;
b) apenas I, III e V;
c) apenas II, IV e V;
d) apenas III e IV;
e) apenas III e V.

09.  Observe o enunciado :O método é bastante  simples,  mas os médicos  não o consideram 
seguro.  Assinale,  dentre  as  alternativas  a  seguir,  aquela  que  NÃO preserva  o  significado  do 
original:
a) Ainda que o método seja bastante simples, os médicos não o consideram seguro.
b) Embora o método seja bastante simples, os médicos não o consideram seguro.
c) O método é bastante simples; os médicos, porém, não o consideram seguro.
d) O método é bastante simples; entretanto, os médicos não o consideram seguro.
e) O método é bastante simples; portanto, os médicos não o consideram seguro.

10.  Assinale a alternativa em que a palavra ou expressão destacada NÃO exprime a relação 
lógica de CAUSA:
a) Como estávamos atrasados para a entrega do projeto, resolvemos passar a noite trabalhando.
b) Joaquim foi despedido por chegar sempre atrasado às reuniões da diretoria.
c) Trabalho sempre sob grande pressão. O resultado final, no entanto, foi bastante compensador.
d)  Devemos  trabalhar  arduamente  porque  o  mercado  de  trabalho  anda  extremamente 
competitivo. 
e) Não admitirei comportamentos individualistas, uma vez que o espírito da empresa consiste em
valorizar o trabalho em equipe.

11. Quanto à REGÊNCIA VERBAL, escreva (1) nas orações corretas e (2) nas incorretas:
( ) Logo que chegou, eu o ajudei como pude.
( ) Preferia remar do que voar de asa delta.
( ) Naquela época, eu não visava o cargo de diretor.
( ) Sem esperar, deparei com ela bem perto de mim.
( ) A humanidade aspira dias melhores de existência.

a) 1,2,2,1,2;
b) 1,2,1,2,1;



c) 2,2,2,1,1;
d) 2,1,1,2,1;
e) 1,1,1,2,2;

12. Uma única alternativa que preenche corretamente os espaços abaixo:
.........(agora) pedir-lhe que interfira em favor do rapaz.
Se o diretor ........conseguiríamos o documento hoje.
Se alguém ..............as crianças, poderemos trabalhar sossegados.
Se ..........todos, poderemos fazer o trabalho.
Se você .........meu irmão, avise-me.

a) viemos, intervisse, entretiver, vierem, vir.
b) vimos, intervisse, entreter, vierem, vir.
c) vimos, interviesse, entretiver, vierem, vir.
d) vemos, interviesse, entretiver, virem, ver.
e) vimos, interviesse, entretiver, virem, ver.

13. Considere as seguintes assertivas em relação ao termo: cantá-la-íamos
l – Acentuamos o “ i “ obedecendo à regra dos hiatos.
ll  –  Temos duas regras de acentuação distintas;  sendo a primeira acentuada por  ser  oxítona 
terminada em “a” e a segunda, ditongo aberto.
lll – A construção está, foneticamente, incorreta, pois “íamos” não deve ser acentuado por ser 
tratar de desinência, respectivamente, modo-temporal e número-pessoal.
IV  –  Para  acentuar  esta  forma  verbal,  desprezamos  o  pronome  átono  e  consideramos, 
individualmente,  cada  parte  restante,  levando  em  conta  a  pronúncia  e  aplicando  a  regra 
correspondente.
V – “cantá” é acentuado obedecendo à mesma regra de vatapá, incluí-lo e cortá-la-ei.

Pode-se afirmar que :
a) l , lll e V estão corretas.
b) Todas estão incorretas.
c) Somente uma assertiva está correta.
d) Somente lll e IV estão corretas.
e) Todas estão corretas.

14. Coloque:
1. Concordância gramatical ou rígida.
2. Concordância atrativa.
3. Concordância ideológica.
( ) Pela porta meio aberta entrava uma luz fraca.
( ) Pretendes comprar sapatos e casaco novos para o inverno?
( ) Vossa Senhoria seria mais justo se revisse o caso.
( ) Estava com o rosto e as mãos sujas.
( ) A atenção e a paciência demonstradas por eles nos deixam alegres.

A seqüência correta é:
a) 2, 1, 3, 2, 1;
b) 1, 1, 3, 1, 1;
c) 3, 2, 1, 2, 2;
d) 1, 1, 3, 2, 1;
e) 2, 2, 3, 1,2;



15. Complete as lacunas, usando adequadamente mas/mais/mal/mau:
Pedro e João _________entraram em casa, perceberam que as coisas não estavam bem, pois 
sua irmã escolhera um _________ momento para comunicar aos pais que iria viajar nas férias; 
__________ seus dois irmãos deixaram os pais _______ sossegados quando disseram que a 
jovem iria com as primas e a tia.

a) mau – mal – mais - mas
b) mal – mal – mais - mais
c) mal – mau – mas - mais
d) mal – mau – mas – mas
e) mau – mau – mas – mais

GABARITO

01. E
02. B
03. C
04. B
05. A
06. C
07. E
08. D
09. E
10. C
11. A
12. C
13. C
14. D
15. C


