
PORTUGUÊS

TEXTO: Confidência do Itabirano

Alguns anos vivi em Itabira
Principalmente nasci em Itabira.
Por isso sou triste, orgulhoso: de ferro.
Noventa por cento de ferro nas calçadas.
Oitenta por cento de ferro nas almas.
E esse alheamento do que na vida é porosidade e comunicação.

A vontade de amar, que me paralisa o trabalho,
vem de Itabira, de suas noites brancas, sem mulheres e sem horizontes.

E o hábito de sofrer, que tanto me diverte,
é doce herança itabirana.

De Itabira trouxe prendas diversas que ora te ofereço:
esta pedra de ferro, futuro aço do Brasil;
este São Benedito do velho santeiro Alfredo Duval;
este couro de anta, estendido no sofá da sala de visitas;
este orgulho, esta cabeça baixa...
Tive ouro, tive gado, tive fazendas.
Hoje sou funcionário público.
Itabira é apenas uma fotografia na parede.
Mas como dói!

(Carlos Drummond de Andrade)

Responda as questões abaixo conforme o texto acima.

01. Após a leitura do poema acima, podemos afirmar que:
a) passado e presente se contrapõem em toda a extensão do poema: o ontem e o hoje, o lá e o
aqui são matéria-prima da saudade, cujo produto é a dor pela perda de um passado que ficou
para trás e que não volta mais. 
b)  o  passado  retorna  constantemente  à  memória  do  poeta,  alimentado,  com  lembranças,  o
sentimento de paz e serenidade. 
c) o poeta não continua, no presente, ligado emocionalmente à sua cidade natal, Itabira, apesar
de orgulhar-se muito dela devido às suas riquezas naturais, como o ferro, o aço e a arte do seu
povo. 
d)  as imagens do velho santeiro Alfredo Duval  são as únicas lembranças que o prendem ao
passado. 
e) o poeta expressa grande revolta por ter perdido seus bens materiais e encontrar-se hoje na
miséria. 

02. Em “Alguns anos vivi em Itabira
Principalmente nasci em Itabira.
Por isso sou triste, orgulhoso: de ferro.
Noventa por cento de ferro nas calçadas.
Oitenta por cento de ferro nas almas.
E esse alheamento do que na vida é porosidade e comunicação.”
Os termos destacados acima são classificados respectivamente como:
a) pronome demonstrativo, substantivo, pronome demonstrativo e conjunção integrante



b) pronome indefinido, adjetivo, pronome demonstrativo e pronome relativo
c) advérbio, adjetivo, pronome demonstrativo e pronome relativo
d) advérbio, indefinido, adjetivo, pronome demonstrativo e pronome relativo
e) substantivo,  adjetivo, pronome demonstrativo e pronome relativo

03. A regência verbal está errada em
a) A aluna namorava o colega.
b) O gerente visou os cheques.
c) Eles preferiram dormir a trabalhar.
d) Agradeci-o pela gentileza.
e) Informei-lhes que haveria aula amanhã cedo.

04. Assinale a frase em que, de acordo com a norma culta da língua, ocorre ERRO de regência
verbal.
a) Os cientistas chegaram a conclusão de que não deveriam continuar o curso.
b) Eles sempre visaram ao bem-estar da humanidade.
c) Para chegar a este resultado, obedeceram, passo a passo, às orientações do orientador.
d) Eles assistiram à cirurgia pela TV, e ficaram impressionados.
e) De repente, ele se lembrou de uma pessoa a quem podia recorrer.

05. Na frase, Este é o perfume de que mais gosto, a palavra que é classificada morfologicamente
como: 
a) substantivo 
b) advérbio 
c) pronome relativo 
d) preposição 
e) conjunção subordinada 

06. O plural do substantivo composto está incorreto na alternativa: 
a) o leva-e-traz - os leva-e-traz 
b) a manga-rosa - as mangas-rosa 
c) o beija-flor - os beija-flores 
d) o guarda florestal - os guarda-florestais 
e) o primeiro-ministro - os primeiros-ministros 

07. Ocorre erro de concordância nominal na alternativa: 
a) No livro de registros faltava a folha duzentos. 
b) É necessária segurança para se viver bem. 
c) A janela estava meio aberta. 
d) Eu e você estamos quites. 
e) Os policiais estavam alerta. 

08. Assinale a opção em que um pronome relativo apresenta a mesma função sintática do, que no
fragmento “No lugar de nos  organizarem as agendas, são as secretárias que maior estrago nos
fazem nelas". 
a) A  primeira pessoa que contratei era muito educada. 
b) Foi contestado o episodio a que nos referimos durante o debate.
c) Alguém foi que lembrou esse modo de trabalhar. 
d) A chefia  que via os funcionários, diria quem era o mais especializado.
e)  “Ao contrário,  o defensor  mostrou que o abatimento e a palidez significavam a lástima da
inocência caluniada”. 



09. Assinale a alternativa em que o elemento mórfico em destaque está corretamente analisado:
a) trabalho (-o) – desinência de gênero
b) apocalíptica (-a) vogal temática
c) antes (s) desinência de número
d) desastroso (-oso) sufixo
e) indispensável (in-) sufixo de negação

10. "Buscai, em primeiro lugar, o trabalho desejado e a tarefa escolhida, e todas as coisas vos
serão  acrescentadas”.  Passando-se  a  frase  para  a  3ª  pessoa  do  singular,  o  período  ficará
transcrito assim:
a) Busca, em primeiro lugar, o trabalho desejado e a tarefa escolhida, e todas as coisas lhe serão
acrescentadas.
b) Busque, em primeiro lugar, o trabalho desejado e a tarefa escolhida, e todas as coisas o serão
acrescentadas.
c) Busque, em primeiro lugar, o trabalho desejado e a tarefa escolhida, e todas as coisas lhe serão
acrescentadas.
d) Busca, em primeiro lugar, o trabalho desejado e a tarefa escolhida, e todas as coisas te serão
acrescentadas.
e) Busca, em primeiro lugar, o trabalho desejado e a tarefa escolhida, e todas as coisas o serão
acrescentadas.

GABARITO

01. A
Comentário: a Referência ao passado é constante no poema de Drummond e a saudade é tão
grande que dói.

02. B
Comentário: pronome adjetivo indefinido porque está acompanhando um substantivo adjetivo;
adjetivo porque qualifica o sujeito na função de predicativo; pronome demonstrativo = aquilo e
pronome relativo = o qual.

03. D
Comentário:  o  verbo  agradecer  é  transitivo  indireto  e  exige  um  objeto  indireto;  este  é
representado por um pronome oblíquo “lhe”
04. A
Comentário: o verbo “chegar” nesse sentido é regido pela preposição a+a de conclusão deve
haver a crase antes do substantivo.

05. C 
Comentário: pronome relativo – termo anafórico responsável pela coesão referencial, retoma um
termo antecedente e, além disso, introduz uma oração adjetiva.

06. D 
Comentário: os guardas-florestais. (dois substantivos ambos nonplural)

07. B 
Comentário: É necessário segurança para se viver bem ou É necessária a segurança para se
viver bem.



08. D 
Comentário:  o pronome relativo nessa alternativa exerce a função sintática de sujeito como na
frase do enunciado.

09. D 
Comentário: em  “trabalho”  o  elemento  mórfico  destacado  é  uma  vogal  temática  porque  o
masculino não caracteriza gênero;  em apocalíptica,  o elemento  mórfico é uma desinência  de
gênero, o –S de antes faz parte do radical e –IN é prefixo de negação e não sufixo.10. C 
Comentário: a forma verbal do imperativo afirmativo da 3ª pessoal do singular sai do presente do
subjuntivo e o pronome oblíquo correspondente é “lhe”.

10. C 
Comentário: a forma verbal do imperativo afirmativo da 3ª pessoal do singular sai do presente do
subjuntivo e o pronome oblíquo correspondente é “lhe”.


