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Eu não assisti ao programa, mas soube da história. O jornalista David Letterman recebeu 
Joaquin Phoenix para uma entrevista. O ator fez jus à fama de bad boy: não parou de mascar  
chiclete e só respondia com monossílabos e grunhidos, não facilitando o andamento da conversa. 
Letterman tentou, tentou e, como não conseguiu arrancar nada do sujeito, encerrou a entrevista 
com uma tirada que me pareceu perfeita: “Joaquin, uma pena que você não pôde vir esta noite.”

Quando uma pessoa se dispõe a dar uma entrevista, tem que entrar no jogo: responder 
com generosidade ao que foi perguntado e valer-se de uma educação básica, caso tenha. É bom 
lembrar que a maioria das entrevistas não é feita apenas para dar ibope ao programa, e sim para 
ajudar na divulgação de algum projeto do convidado. Ambos saem ganhando. Só quem não ganha 
é a platéia quando o convidado finge que está lá, mas não está. Madonna é até hoje o trauma da 
carreira de Marília Gabriela, pelos mesmos motivos.

Claro que há quem defenda a atitude de Phoenix com o argumento da “autenticidade”, mas 
existe uma sutil diferença entre ser autêntico e ser grosso. É muita inocência achar que podemos 
prescindir  de  uma  certa  performance  social.  Espero  não  estar  ferindo  a  sensibilidade  dos 
“autênticos”, mas de um teatrinho ninguém escapa, a não ser que queiramos voltar a viver nas 
cavernas.

Não  sou  de  me  irritar  facilmente,  mas  acho  um desrespeito  quando  uma  pessoa  faz 
questão  de  demonstrar  que  não  compactua  com a  ocasião.  São  os  casos  daqueles  que  se 
emburram em torno de uma mesa de jantar e não fazem a menor questão de serem agradáveis. 
Pode ser num restaurante ou mesmo na casa de alguém: estão todos confraternizando, menos a 
“vítima”, que parece ter sido carregada para lá à força. Às vezes, foi mesmo. Sabemos o quanto 
uma mulher pode ser insistente ao tentar, convencer um marido a participar de um aniversário de 
criança, assim como maridos também usam seu poder de persuasão para arrastar a esposa para 
um evento burocrático. Não importa a situação: saiu de casa, esforce-se. Não precisa virar  o 
mestre  de  cerimônias  da  noite,  mas  ao  menos  agracie  seus  semelhantes  com dois  ou  três 
sorrisos. Não dói.

Dentro  da  igreja,  ajoelhe-se.  No  estádio  de  futebol,  grite  pelo  seu  time.  Numa festa, 
comemore.  Durante  um beijo,  apaixone-se.  De frente  para  o  mar,  dispa-se.  Reencontrou um 
amigo, escute-o. 

Ou faça de outro jeito, se preferir: dentro da igreja, escute-O. Durante um beijo, dispa-se. 
No estádio de futebol, apaixone-se. De frente para o mar, ajoelhe-se. Numa festa, grite pelo seu 
time. Reencontrou um amigo, comemore.

Esteja, entregue-se.
Se não quiser participar, tudo bem, então fique na sua: na sua casa, no seu canto, na sua 

respeitável solidão. Melhor uma ausência honesta do que uma presença desaforada.

01. Marque a alternativa em que não haja uma preposição relacional.
a) “Eu não assisti ao programa...”
b) “O ator fez jus à fama de bad boy..”
c) “...responder com generosidade ao que foi perguntado...”
d) “...podemos prescindir de uma certa performance social.”
e) “...fique na sua: na sua casa,..”



02. A frase “Joaquim, uma pena que você não pôde vir esta noite.”, deixa claro que:
a) o entrevistado realmente havia faltado ao compromisso;
b) o entrevistado não deu o valor necessário às perguntas feitas pelo jornalista;
c) o entrevistado comportou-se de forma agressiva e indiferente ao que, supõem-se, havia se 
proposto;
d) o entrevistador não fez nenhuma pergunta ao entrevistado;
e) o entrevistador e o entrevistado tinham diferenças
de ordem social e política.

03. Leia o fragmento e marque falso ou verdadeiro e depois escolha a alternativa correta: “É bom 
lembrar que a maioria das entrevistas não é feita apenas para dar ibope ao programa, e sim  
para ajudar na divulgação de algum projeto do convidado.”
I - O segundo verbo do período é sujeito do primeiro.
II - A conjunção integrante introduz, nesse fragmento, uma oração subordinada objetiva direta.
III - “não é feita” poderia ser substituído por não são feitas sem prejuízo sintático.
IV - A última oração do período é uma subordinada adverbial final reduzida de infinitivo.

a) I e II são incorretas.
b) todas estão incorretas.
c) todas estão corretas.
d) apenas a I está correta.
e) só a última está correta.

04. No fragmento “Claro  que há quem defenda  a  atitude  de Phoenix  com o argumento  da 
“autenticidade”, mas existe uma sutil diferença entre ser autêntico e ser grosso.”
a) o sujeito do verbo defender é o pronome indefinido “quem”.
b) “de Phoenix” é um adjunto adnominal.
c) o sujeito do verbo existir é inexistente.
d) a oração introduzida pela conjunção “mas” é uma coordenada adversativa.
e) “com o argumento da ‘autenticidade’ é um adjunto adverbial de modo.

05. As palavras “desrespeito” e “jornalista” pertencem respectivamente ao seguinte processo de 
formação de palavras:
a) aglutinação e derivação.
b) sufixação e prefixação.
c) prefixação e sufixação.
d) parassíntese e justaposição.
e) imprópria e regressiva.

06. Os dois últimos parágrafos do texto caracterizam um texto:
a) divinatório.
b) informativo.
c) apelativo.
d) exortativo.
e) referencial.



07. “Pode ser num restaurante ou mesmo na casa de alguém: estão todos confraternizando, 
menos a “vítima”,
que parece ter sido carregada para lá à força. Às vezes, foi mesmo.” Marque a alternativa erra a 
respeito do fragmento.
a) a palavra alguém é acentuada por ser uma oxítona terminada em EM.
b) a palavra vítima é acentuada por ser uma proparoxítona terminada me A
c) lá é um monossílabo tônico
d) à força e às vezes recebem o acento indicativo de crase pelo mesmo motivo.
e) todos é um sujeito determinado representado por um pronome indefinido substantivo

08. Os itens abaixo exemplificam substantivos masculinos, exceto:
a) eclipse
b) lança-perfume
c) champanha
d) faringe
e) telefonema

09. Quando falo de amor, eu me ____ ao amor ao outro, ainda que tu te _____ a Deus.
Pode-se preencher corretamente as lacunas na frase acima com:
a) rifiro – referes
b) refiro – refires
c) refiro – refiriste
d) refiro – refiras
e) refiro – refires

10. Das passagens abaixo,  aquela  que a preposição  de sublinhada  não expressa a relação 
significativa indicada é:
a) “...tem que entrar no jogo...”/lugar
b) “O jornalista David Letterman recebeu Joaquin Phoenix para uma entrevista.” finalidade
c) “ o povo morre de fome.”/causa
d) “...a atitude de Phoenix.”/ posse
e) “...mesa de jantar... / lugar

GABARITO

01. E
Comentário: A preposição em,nesse caso, não introduz um termo obrigatório. As preposições só 
são relacionais quando introduzem objeto indireto ou complemento nominal.

02. C
Comentário: A resposta pode ser facilmente comprovada nos primeiros períodos do texto. “...não 
parou de mascar
chiclete e só respondia com monossílabos e grunhidos, não facilitando o andamento da conversa.”

03. C
Comentário: Todas as alternativas estão corretas; “lembrar” funciona como um sujeito oracional 
da oração  anterior  e  ao mesmo tempo é  oração  principal  da  objetiva  direta  que  o  segue;  a 
concordância poderia ser feita com entrevistas por atração; “para ajudar...” tem valor de finalidade 
e poderia ser substituído por afim de e é reduzida de infinitivo porque não possui conector e o 
verbo está na forma nominal infinitivo.



04. C
Comentário: O sujeito do verbo existir é “uma sutil diferença” pois o verbo é pessoal.

05. C
Comentário:  desrespeito = respeito foi acrescido um afixo ao radical a que chamamos prefixo; 
jornalista = jornal – foi acrescido um afixo ao radical a que chamamos sufixo.

06. D
Comentário: Exortar significa estimular, incitar e esse tipo de texto é caracterizado pela presença 
dos verbos no imperativo

07. B
Comentário: A  palavra  vítima  é  uma  proparoxítona  e  toda  proparoxítona  é  acentuada 
independente da sua terminação.

08. D
Comentário: A faringe

09. D
Comentário: Questão que envolve e exige estudo de conjugação verbal.

10. E
Comentário: Mesa de jantar – preposição “de” expressa finalidade.


