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Jovens acabam com evasão escolar em MG

Elói Marcelo de Oliveira, 18, tinha quase 14 anos quando deu início a uma verdadeira revolução 
na educação de sua cidade, Lagoa Santa (Minas Gerais).  Em quatro anos,  ele e a turma de 
amigos criaram uma ONG,  a  Pacto  Lagoa Santa  pela  Educação e  acabaram com a evasão 
escolar na região.
Tudo começou quando o pai de Elói, um economista, chegou em casa com um relatório sobre 
repetência e evasão escolar no Brasil. Minas Gerais era o Estado com um dos piores índices.
“Eu sempre me preocupei com a situação social do país. Chamei um amigo e decidi fazer um 
estudo para saber a situação em Lagoa Santa, que tinha 50 mil habitantes”, diz o estudante.
Os garotos reuniram outros amigos e fizeram um mapeamento das crianças que estavam fora da 
escola. “Fomos de porta em porta e fizemos o que batizamos de arrastão cívico. Procuramos o 
promotor de Justiça para nos ajudar.” Em 96, a entidade encontrou 120 crianças fora da escola. 
Conseguiram convencer os pais de 103 delas a fazer a matrícula. 
Além disso,  o  grupo  criou  um programa com aulas  de  reforço  escolar  dadas  pelos  próprios 
estudantes. Aos poucos, a ONG conseguiu o apoio da Unicef (Fundo das Nações Unidas para a 
Infância), da prefeitura local e até do governo federal.
Hoje, todas as crianças de Lagoa Santa estão na escola, graças ao trabalho desses estudantes. 
“Para fazer alguma coisa, basta se sentir revoltado com a situação do país. Dá trabalho, mas vale 
cada minuto dedicado”, diz Elói.
(Folha de São Paulo, São Paulo, jul. 1999, Caderno Folhateen, p.1-5).

01. Em: “Chamei um amigo e decidi fazer um estudo para saber a situação em Lagoa Santa, que 
tinha 50 mil habitantes”, a palavra sublinhada indica que foi estabelecida uma relação de:
A) conformidade.
B) concessão.
C) finalidade.
D) condição.
E) adição.

02. A frase que admite transposição para a voz passiva é:
A) Chegamos a uma situação caótica neste país.
B) Este processo é um desrespeito à soberania nacional.
C) A cidadania deve estar em todos os brasileiros.
D) Todos lutavam contra a injustiça e a ignorância.
E) Ele tem auxiliado as vítimas de catástrofes.

03. A concordância do verbo ‘haver’ está de acordo com a norma padrão em:
A) Devem haver escolas para todas as crianças.
B) Os jovens haviam visitado todas as escolas.
C) Se houvessem escolas melhores, haveria menos desigualdades.
D) Houveram escolas de melhor qualidade em nosso Estado.
E) Haviam jovens que visitavam as escolas todos os dias.

04. Num texto escrito formal, as palavras devem seguir as normas da ortografia oficial. Assinale a 
alternativa em que todas as palavras estão corretamente grafadas.
A) ascenção; esforço.
B) projeção; criancinhas.
C) paizagem; começo.



D) pixar; batizar.
E) pesquiza; análize.

05.  A palavra ‘intolerável’ tem um sentido negativo que é dado pelo prefixo ‘in’, assim como na 
palavra:
A) injeção.
B) inauguração.
C) inalação.
D) inflamação.
E) inabilitação.

Gabarito
01. C 
O sentido de finalidade fica evidente ao reescrevermos a oração: “...decidi fazer um estudo com a 
finalidade de saber...”.

02. E 
A voz passiva é formada apenas com verbos transitivos diretos.

03. B 
Na locução verbal “haviam visitado”, o haver é um auxiliar do verbo “visitar”, por isso ele varia 
normalmente.  As  demais  opções  ele  é  impessoal  por  estar  no  sentido  de  “existir,  ocorrer, 
acontecer”, por conseguinte não varia.

04. B 
Erros ortográficos nas outras opções:
A) ascenSão; esforço.
C) paiSagem; começo.
D) piCHar; batizar.
E) pesquiSa; análiSe.

05. E 
A única  palavra  derivada  é  “inabilitação”,  pois  as  outras  não  são  derivadas  prefixais  e,  em 
consequência disso, não possuem prefixos.


