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Gente perfeita  não precisa  dos outros.  São tipos  como você e eu que necessitam das 
qualidades dos parceiros. Eles nos emprestam organização, paciência e disciplina, em troca 
de humor, espontaneidade e imaginação. Eles nos dão coragem quando somos covardes, 
nos acalmam se estamos em fúria  e elucidam, com a sua inteligência,  tramas que nós 
seríamos incapazes de enxergar. Eles não são melhores do que nós, mas são diferentes – e 
isso, boa parte das vezes, é essencial.
Enfatizo  tamanha  obviedade  porque  estamos  sufocados  pela  idéia  de  perfeição.  Para 
garantir a nossa posição no relacionamento (e no mundo) temos de ser bonitos, inteligentes 
e bem-sucedidos.  Além de totalmente independentes,  claro:  estou com você porque eu 
quero, não porque preciso, entendeu? Precisar do amor e da atenção do outro é feio.
Nós todos nascemos com algo quebrado dentro de nós. Essa fratura primordial impede a 
auto-suficiência  e  exige  a  presença  do  outro.  Uma pessoa  amada,  querida  ou  apenas 
desejada mitiga a nossa dor original e provê,  com a sua presença,  algumas sensações 
essenciais.  Ela  nos  dá  o  prazer  do  contato  corporal,  ela  garante  a  segurança  de  não 
estarmos sós, ela oferece, com seus olhares e seus gestos, a admiração e o carinho sem o 
qual a nossa personalidade murcha.
Todos precisam de atenção,  mas nem todos são capazes de aceitá-la  calmamente.  Ao 
sentir-se dependente – isto é, ligado ao outro – pira muita gente. Arruma razões fúteis para 
brigar, enlouquece de ciúme, sente-se sufocado pela presença do outro. Ao final, dá um jeito 
de chutar o pau da barraca e acabar com aquilo, para enlouquecer de dor logo em seguida. 
É um paradoxo triste e comum. As pessoas sofrem sozinhas, mas não conseguem permitir 
que alguém chegue tão perto a ponto de comovê-las - e ameaçá-las com a possibilidade de 
uma dor ainda maior.
Isso tem a ver também com o espírito do tempo que vivemos.
As  pessoas  tornaram-se  vigorosamente  individualistas.  As  virtudes  do  século  XXI  são 
aquelas do sujeito solitário e decidido que se impõe a um mundo amorfo. Pense nos heróis 
da nossa época: Steve Jobs, Neymar e até a presidente Dilma. Eles fazem tudo sozinhos, 
não fazem? O resto da empresa, do time, do governo, existe apenas para executar sua 
vontade onisciente ou para permitir que ele ou ela exerça o seu gênio autoritário.
Esse mito – da pessoa que não precisa de ninguém – é uma falsidade que invadiu o nosso 
modo de pensar. E até a nossa intimidade. Agora, todos seremos gênios solitários. Ou pelo 
menos burros independentes. Bonito é não precisar emocionalmente de ninguém.

Acho isso tudo uma babaquice, claro. Nós precisamos dos outros. Sempre. Do cara que nos 
vende o bilhete de metrô à mulher que nos abraça no meio da noite, somos profundamente 
dependentes das pessoas que nos cercam. Sem as idéias e os sentimentos alheios o nosso 
próprio mundo não avança – e não há problema em admitir isso.
Se for o caso, claro, a gente se agüenta sozinho. Todos já passamos por isso e é bom saber 
que resistimos. Estar só, afinal, pode ser inevitável – mas não precisamos fingir que é a 
melhor maneira de viver. Na qualidade de pessoas imperfeitas e dependentes, florescemos 
na  presença  de  outros  como  nós,  para  quem  a  nossa  presença  também  é  essencial. 
Entender isso ajuda a ter paciência com quem está ao lado. E a desfrutar melhor da sua 
presença.  A nossa  humanidade  requer  o  outro.  Sejamos  humildes.  Sejamos  modestos. 
Quanto mais desarmados estivermos na presença do outro, melhor.

(Ivan Martins – 17/04/2013 – Época – editado)



01. A conjunção “mas” empregada na oração “mas são diferentes” (linha 5) pode ser substituída, 
sem alteração de sentido, por:
A) porque.
B) logo.
C) pois.
D) ora.
E) entretanto.

02. Marque a alternativa que apresenta a passagem cuja regência do verbo empregado difere das 
demais:
A) “Gente perfeita não precisa dos outros” (linha1)
B) “que necessitam das qualidades dos parceiros” (linhas 1, 2)
C) “um jeito de chutar o pau da barraca” (linhas 19,  20)
D) “que se impõe a um mundo amorfo” (linha 26)
E) “E a desfrutar melhor da sua presença” (linhas 42, 43)

03. Assinale a alternativa em que a função sintática apresentada classifica INCORRETAMENTE o 
termo destacado na oração:
A) “Precisar do amor e da atenção do outro é feio” (linha 10) – objeto indireto.
B) “Ela nos dá o prazer do contato” (linha 14) – objeto direto.
C) “ela garante a segurança de não estarmos sós” (linhas 14, 15) – sujeito.
D) “nem todos são capazes de aceitá-la calmamente” (linha 17) – objeto indireto.
E) “com a possibilidade de uma dor ainda maior” (linhas 22, 23) – complemento nominal.

04. Assinale a alternativa em que o grupo de palavras é acentuado pelo mesmo motivo:
A) “comovê-las” (linha 22) – “metrô” (linha 35).
B) “aceitá-la” (linha 17) – “época” (linha 27).
C) “suficiência” (linha 12) – “provê” (linha 13).
D) “há” (linha 37) – “está” (linha 42).
E) “ciúme” (linha 19) – “inevitável” (linha 39). 

05. “Do cara que nos vende o bilhete de metrô à mulher que nos abraça” (linhas 34, 35)
Indique a opção cujo “a”  destacado  NÃO deve receber  o acento grave,  como empregado na 
passagem acima:
A) As vezes nos tornamos egoístas precipitadamente.
B) Ele estava a cantar uma bela canção.
C) Chegamos a escola atrasados.
D) As informações foram solicitadas a diretoria.
E) Fomos adoecendo a medida que perdermos o contato. 

Gabarito
11. E
Comentário:  As conjunções “mas” e “entretanto” exercem idéia de oposição, logo, podem ser 
substituídas uma pela outra sem alteração de sentido.
A) Porque – conjunção explicativa.
B) Logo – conjunção conclusiva.
C) Pois – conjunção explicativa.
D) Ora – conclusão alternativa.



12. C
Comentário:  O verbo “chutar”  é o único transitivo direto da relação apresentada.  Os demais 
regem preposição e são transitivos indiretos.
A) precisar - verbo transitivo indireto.
B) necessitar - verbo transitivo indireto.
D) impor - verbo transitivo indireto.
E) desfrutar – verbo transitivo indireto.

13. D
Comentário: O verbo “aceitar” é transitivo direto e não rege preposição, logo, o pronome oblíquo 
“la” correspondendo “ela” é objeto direto.
A) Função sintática correta.
B) Função sintática correta.
C) Função sintática correta.
E) Função sintática correta.

14. A
Comentário:  Os  vocábulos  “comovê-las”  e  “metrô”  são  acentuados  por  serem  oxítonas 
terminadas em vogais tônicas “e” e “a”, respectivamente.
B) aceitá-la: oxítona terminada em “a” / época: proparoxítona.
C) suficiência: paroxítona terminada em ditongo crescente / provê: oxítona terminada em “e”.
D) há: monossílabo tônico terminado em “a” / está: oxítona terminada em “a”.
E) ciúme: segunda vogal de um hiato “u” sozinha na sílaba / inevitável: paroxítona terminada em 
“l”.

15. B
Comentário: Antes de verbos o emprego do acento indicativo de crase é proibitivo.
A) Sempre que “às vezes” for uma locução adverbial de tempo, o acento grave será obrigatório.
C) O verbo “chegar” rege a preposição “a”,  que se une ao artigo feminino diante de “escola”,  
formando o acento indicativo de crase.
D) Antes de palavras femininas o acento indicativo de crase é obrigatório, uma vez que o termo 
antecedente pedir a preposição “a”.
E) Emprega-se o acento grave em locuções conjuntivas, como “à proporção que”, “à medida que”.


