
PORTUGUÊS

“CIÚME, COMO LIDAR COM ESTE VENENO”

Marido apaixonado desconfia que a mulher, linda, o trai com um amigo. A mulher é honesta, o 
amigo é sincero, mas o marido só enxerga à sua volta indícios da traição inexistente. Por fim, 
transtornado,  mata a mulher e se mata.  A tragédia,  no seu cruel desenrolar,  é velha como o 
mundo. Assim foi descrita magistralmente por William Shakespeare, no século XVII, no texto em 
que Otelo,  o  general  mouro,  mata a  doce Desdêmona.  Antes  dele  e depois  dele,  homens e 
mulheres mataram (e matam) pelo mesmo motivo: o ciúme, um sentimento insano, paranoico, 
doente, insuportável para quem sente e doído, perigoso, para quem é alvo dele. A morte é uma 
atitude  extrema,  mas  as  tragédias  clássicas  acabam  sendo  a  melhor  tradução  para  a  força 
destruidora e devastadora desse sentimento. A realidade, o verniz civilizatório ou, simplesmente, a 
sobrevivência  do  bom senso,  mesmo que  o  cotovelo  doa,  colocam freios  em boa  parte  das 
pessoas que dele sofrem – por  isso,  e só por  isso,  as  ruas não estão coalhadas de corpos 
adúlteros ou apaixonadas desprezadas.” (...)

01. O texto acima, quanto à modalidade textual é predominantemente:
a) argumentativo polêmico;
b) dissertativo;
c) narrativo;
d) descritivo;
e) informativo.

02. O início do texto aborda um tema:
a) ausente nas obras clássicas;
b) sem recorrente na literatura universal;
c) cultivado pelas elegias pastoris;
d) inerente a qualquer manifestação literária
e) próprio da literatura socialmente engajada.

03. O comentário sobre o ciúme chama atenção do leitor para:
a) a ação inibidora das convenções sociais;
b) a influência maléfica de uma obra literária;
c) os perigos do verniz civilizatório para o homem;
d) o adultério, como tema constante das tragédias gregas;
e) a importância do século XVII para a literatura brasileira.

04. A ocorrência das duas vírgulas no início do segundo período, se justifica respectivamente por:
a) separarem sujeitos diferentes e aposto;
b) separarem oração coordenada sindética de oração coordenada assindética;
c) separarem elementos da mesma natureza e oração coordenada sindética;
d) separarem termo intercalado e oração coordenada sindética;
e) separarem sujeito composto e oração coordenada assindética.

05. “Assim foi descrita magistralmente por William Shakespeare, no século XVII, no texto em que  
Otelo, o general mouro, mata a doce Desdêmona”.
O numeral que é lido da mesma forma que o registrado no fragmento anterior é:
a) D. João IV;
b) Capítulo IX;
c) D. Pedro II;



d) Papa João XXIII;
e) Artigo V.

06.  Abaixo  se  encontram  sublinhados  segmentos  que  são  retomados  semanticamente  por 
algumas palavras. Em qual das alternativas, o vocábulo com função anafórica, em relação ao 
segmento sublinhado, tem sua classe gramatical identificada corretamente.
a) “Marido apaixonado desconfia que a mulher, linda, o trai com um amigo”.  – artigo indefinido;
b) “Assim foi descrita magistralmente por William Shakespeare, no século XVII, no texto em que 
Otelo, o general mouro, mata a doce Desdêmona. Antes dele e depois dele, homens e mulheres 
mataram...” – pronome demonstrativo;
c) “...o  ciúme, um sentimento insano, paranóico, doente, insuportável para quem sente e doído, 
perigoso, para quem é alvo dele. A morte é uma atitude extrema, mas as tragédias clássicas 
acabam sendo a melhor tradução para a força destruidora e devastadora desse sentimento”. – 
substantivo;
d) “...  freios em boa parte das  pessoas que dele sofrem...”– pronome relativo com função de 
objeto direto;
e) “...cotovelo doa colocam freios em boa parte das pessoas que dele sofrem – por isso, e só por 
isso, as ruas não estão  coalhadas de corpos adúlteros ou apaixonadas desprezadas.”  (...)  – 
pronome possessivo. 

GABARITO

01. A
Comentário: O texto trata de um tema polêmico que é o ciúme e traz exemplos como argumento 
além de data e autores.

02. D
Comentário: Está claro no texto que o tema pode ser encontrado antes e depois da narrativa de 
Shakespeare.  

03. C
Comentário: A conclusão nos permite inferir que se não fosse o verniz civilizatório os casos de 
mortes por ciúmes seriam bem maiores.

04. C
Comentário: As duas primeiras orações são coordenadas assindéticas ou elementos da mesma 
natureza e a última oração é coordenada sindética adversativa.

05. D
Comentário: O numeral é lido como cardinal, pois até o número dez lê-se como ordinal os títulos 
de nobreza e depois do numero dez, lê-se como cardinal.

06. C
Comentário: A letra c retoma o antecedente com o substantivo “sentimento”, o termo na letra a é 
retomado por um pronome pessoal oblíquo; na letra b, é retomado por “dele”, o termo da letra d é 
retomado por um pronome relativo com função de sujeito, e na letra  é retomado por um pronome 
demonstrativo.


