
LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo para responder às questões.

Hoje é comum perguntar-se por que ler as obras-primas da literatura, por que voltar aos 
grandes clássicos, antigos ou modernos, se, em geral, eles nos atemorizam justamente por sua 
fama e, por isso mesmo, parecem congelados na estante e na glória.

O escritor italiano Ítalo Calvino definiu os clássicos como “aqueles livros dos quais se ouve 
dizer estou relendo, e nunca estou lendo”. 

Em célebre ensaio sobre as obras-primas da literatura e depois de experimentar várias 
definições para os clássicos, Calvino chegou a uma que parece definitiva: “Um clássico é um livro 
que nunca terminou de dizer aquilo que tinha para dizer”.

Só que hoje, na era da televisão e da Internet, parece ainda mais difícil dedicar um tempo 
às grandes obras.  Recentes ou de muitos séculos atrás,  são livros que exigem abnegação e 
envolvimento.  Se  pode  parecer  anacrônico  ler  os  grandes  clássicos,  parece,  mais  ainda, 
inconcebível que a eles dediquem grandes espaços nas páginas da mídia.

A noção contemporânea,  em geral  dominante,  de que a imprensa não suporta artigos 
longos e  reflexivos  –  mas só textos breves e  rápidos –  é  bastante recente.  Nos anos 70,  o 
jornalista Justino Martins, diretor da revista “Manchete”, a mais lida no país na época, teve uma 
idéia que hoje causaria arrepios em boa parte dos editores de imprensa.

Em  1972,  a  “Manchete”  resolveu  convidar  autores  de  prestígio  para  escrever, 
semanalmente,  artigos que apresentassem as obrasprimas da literatura,  aquelas que,  mesmo 
famosas, eram - e são - pouco lidas. O projeto sobreviveu durante sete anos. Esses ensaios 
teriam se perdido no tempo e nos arquivos da extinta “Manchete” não fosse o esforço da escritora
Heloísa Seixas, que organizou uma refinada seleção de setenta deles.

(www.nominimo.com.br, com adaptações).

01. Tendo em vista os três primeiros parágrafos, assinale a opção errada.
a) O trecho “Calvino chegou a uma que parece definitiva” (parágrafo 2) também está correto e 
coerente se assim fosse reescrito: “Calvino chegou àquela que parece definitiva”.
b) Em “e, por isso mesmo” (parágrafo 1), a retirada da vírgula posterior à conjunção acarretaria 
erro gramatical no trecho.
c) Em “que a eles se dediquem”, o verbo “dedicar” (parágrafo 3) está no plural porque concorda 
com o sujeito “grandes espaços nas páginas da mídia”.
d) Em “dedicar um tempo às grandes obras” (parágrafo 3), a retirada do artigo, apesar de gerar 
um novo sentido, estaria correta e geraria a seguinte construção: “dedicar um tempo a grandes 
obras”.
e) A palavra “anacrônico” (parágrafo 3) significa relevante, essencial, fundamental.

02. Para responder à questão, considere apenas os dois últimos parágrafos. Assinalar a opção 
errada.
a) Em “teve uma idéia que hoje causaria arrepios” (parágrafo 4), o pronome “que” refere-se ao 
antecedente “idéia” e, na oração por ele introduzida, exerce a função de sujeito.
b) O sujeito do predicado “é bastante recente” (parágrafo 4) é “a noção contemporânea”. 
c) Em “Esses ensaios teriam se perdido” (parágrafo 5), a colocação pronominal também assim 
poderia ser construída, sem ferir as regras gramaticais: “Esses ensaios ter-se-iam perdido”.
d) No trecho “não fosse” (parágrafo 5), o autor omitiu uma conjunção condicional, portanto estaria 
correta a inserção de “se” ou “caso” antes de “não fosse”.
e)  No quarto parágrafo,  duas vezes se encontra a palavra “que” e em ambas a classificação 
morfológica é a mesma.



03. Em “Hoje é comum perguntar-se por que ler as obras-primas da literatura”, vê-se o uso correto 
da expressão “por que”. Assinale a alternativa que também traz em sua frase a forma correta:
a) A democracia não garante bons representantes, principalmente no caso do Brasil por que a lista 
de candidatos quase sempre é lamentável.
b)  Se  o  Brasil  consegue  ampliar-se  e  fortalecer-se  em  tantos  âmbitos,  é  por  que  há  um 
compromisso dos agentes políticos envolvidos.
c) Ainda não se explicou por que os mais aptos nem sempre são os candidatos.
d) Há um clamor popular em saber o por quê de algumas demagogias.
e) Por que o voto é obrigatório, nem sempre o povo sente-se plenamente livre nas eleições.

04. A voz passiva do treco “Eles nos atemorizam” é:
a) Nós éramos atemorizados por eles.
b) Foram atemorizados por eles.
c) Atemorizam-nos eles.
d) Nós somos atemorizados por eles.
e) Fomos atemorizados por eles.

05. Tendo  por  base  o  trecho  “eles  nos  atemorizam  justamente  por  sua  fama”,  assinale  a 
alternativa em que a expressão não substitui com o mesmo sentido a palavra destacada acima.
a) tendo em vista sua fama
b) em razão de sua fama
c) não obstante sua fama
d) por causa de sua fama
e) devido a sua fama

06. No texto abaixo há dez palavras sublinhadas, leia-o e, em seguida, indique a alternativa que 
traz a quantidade de trechos com falha gramatical.

As contradições e as polêmicas em torno do padre Cícero são tantas que não  cabem 
dentro da sua enorme e vazada estátua de 17 metros em Juazeiro do Norte, no sul do Ceará. Ele 
tanto abrigou uma grande legião de miseráveis que  procurava a “Meca do Cariri” – apelido da 
cidade – como deu rubrica a pactos oficiais com os coronéis nordestinos. Era capaz de incentivar 
a  produção  coletivista  do  beato  Zé  Lourenço,  exemplo  da  fartura  mesmo  em  períodos  de 
estiagem,  e  distribuir  fuzis modernos  doados  pelo  poder  federal  para  o  bando  de  Lampião 
combaterem o comunismo da Coluna Prestes – o que acabou nunca ocorrendo, pois a Virgulino 
Ferreira o que interessava era mesmo continuar com o lucrativo negócio do cangaço.  Muitos 
estudiosos,  como  Della  Cava,  atribuem os  maquiavelismos  do  padre  à influência  de  Floro 
Bartolomeu, médico e jornalista baiano, espécie de conselheiro político de Cícero.

(Xico Sá, www.nominimo.ibest.com.br)

a) 1 trecho com falha
b) 2 trechos com falha
c) 3 trechos com falha
d) 4 trechos com falha
e) 5 trechos com falha

http://www.nominimo.ibest.com.br/


07. Assinale a alternativa com falha na estruturação sintática.
a)  A astronomia atual  se refere com freqüência  a  catástrofes  estelares e introduz a  idéia  de 
acidente num domínio que parecia o próprio modelo da ordem.
b) Mas não é preciso apelar para os exemplo de astronomia; há um, mais popular e convincente, 
ao alcance da mão: a arma atômica.
c) Sua existência em vários países constitui por si mesma um argumento que literalmente volatiza 
a idéia do progresso.
d) Basta existir essa possibilidade para nossas idéias do tempo perderem sua consistência.
e) Valha-nos estes conceitos: se a bomba não destruiu o mundo, destruiu nossa idéia do mundo. 
(Octavio Paz, Convergências)

08. Assinale a alternativa com falha no uso da pontuação.
a) Se há uma só cultura e uma só nacionalidade de que se orgulham os brasileiros, essa cultura 
única tem dois aspectos, ou melhor, dois níveis bem diferentes.
b) Os brasileiros estão divididos em dois sistemas de organização econômica e social, diferentes 
nos níveis como nos métodos de vida.
c) Essas duas sociedades não evoluíram no mesmo ritmo e não atingiram a mesma fase; não 
estão separadas por uma diferença de natureza, mas por diferença de idade.
d) Assim, em grande parte do Brasil, velhas tradições vêm resistindo aos anos. 
e) No decorrer  do longo período de isolamento colonial,  formou-se em algumas regiões,  uma 
cultura brasileira arcaica que conserva ainda a marca da escravidão.
(Jacques Lambert, Os Dois Brasis)

09. Assinale a alternativa com erro de acentuação gráfica.
a)  Entre  várias  alternativas  que  mantêm  certas  instituições  financeiras,  há  algumas  que  são 
destinadas ao pequeno poupador.
b) As autoridades que revêem as leis do mercado intervém constantemente e tentam equilibrar a 
quantia de dinheiro e o tipo de aplicação.
c) Em nossos dias movidos a computador, as aplicações internacionais entretêm muitas pessoas.
d) Os mais cuidadosos utilizam-se de aplicações de pouco risco, que provêm de empresas sólidas 
no mercado.
e) O mercado internacional detém riscos a aplicadores incautos.

10.  Seguindo a ordem de apresentação, complete as lacunas adequadamente. Ele não é uma 
pessoa  __1__.  Viveria  melhor  __2__  tivesse  tantos  vícios  e  estivesse  __3__  esquecer  os 
problemas que são de todos.

1 2 3
a) à-toa senão a fim de
b) à-toa se não a fim de
c) à toa se não a fim de
d) à toa senão afim de
e) à toa se não afim de



GABARITO

01. E
02. E
03. C
04. D
05. C
06. A
07. E
08. E
09. B
10. B


