
PORTUGUÊS

Texto I 

Poucas coisas mudaram no mundo nos últimos 100 mil anos. Naquela época, os primeiros 
seres humanos modernos surgiram na África e começaram a se espalhar por outros continentes. 
Eles eram praticamente idênticos aos mais de 6 bilhões de pessoas que habitam hoje o planeta. 
De lá para cá, os únicos retoques que a nossa espécie sofreu foram pequenas adaptações aos 
diferentes ambientes — mudanças exteriores para lidar melhor com lugares frios, secos ou com 
ventos mais fortes. O lado triste dessa incrível capacidade de adaptação é que as diferenças 
físicas foram usadas para avaliar pessoas à primeira vista e atribuir-lhes qualidades e defeitos. 
Milhões foram escravizados, mortos ou discriminados por causa da aparência física.
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Infere-se do texto I que

01. a  adaptação ao meio ambiente foi  uma das causas das poucas coisas que mudaram no 
mundo nos últimos 100 mil anos.

02.  avaliar pessoas pela aparência física é desconhecer as verdadeiras e profundas mudanças 
que aconteceram nos seres humanos ao longo do tempo.

Julgue os itens a seguir, a respeito do emprego das estruturas linguísticas no texto I.

03.  As expressões “Naquela época” (L.1/2) e “lá” (L.4) referem-se ao mesmo período temporal,  
que se distancia 100 mil anos do período referido por “cá” (L.4) e “hoje” (L.4). 

04.  Em “aos” (L.3), o emprego da preposição a é exigência do adjetivo “idênticos” (L.4) e o artigo 
é exigência do substantivo “pessoas” (L.4).

05.  Se a expressão “diferentes ambientes” (L.6) fosse empregada com sentido indeterminado, 
deveria ser precedida apenas pela preposição a.

06. De acordo com o desenvolvimento das ideias no texto, provoca-se incoerência ao substituir 
“escravizados, mortos ou discriminados” (L.9) por seus correspondentes femininos.

Texto II

Não se pode negar que o advento dos regimes liberais em 1989-90, em todos os grandes 
Estados da América do Sul, criou uma ilusão de modernidade.

Por que ilusão de modernidade? Porque o Brasil  e seus vizinhos provocaram, com as 
novas orientações da condução política, dois efeitos perversos.

Primeiro,  a  modernidade não agregou ao mundo do bem-estar  a população pobre;  ao 
contrário, em países que não conheciam graves desigualdades, como a Argentina e o Uruguai, a 
desigualdade floresceu, aproximando-os de Brasil e Venezuela.

Segundo, porque a modernidade, ao invés de aumentar a riqueza bruta dessas nações, 
induziu enormes transferências para fora com o movimento de capitais externos que sugavam a 
renda regional.

 A partir de 1995, a ilusão começou a desfazer-se e a dura vida real transformou sonhos 
em pesadelos.

Julgue os itens que se seguem, a respeito do texto acima.



07. O emprego do pronome “se”, nas linhas 1 e 14, marca a formalidade da linguagem utilizada e 
indica, nas duas ocorrências, que o sujeito da oração é indeterminado, impessoal.

08. Preservam-se a coerência textual e a correção gramatical com a substituição do termo “o 
advento” (L.1), por as vindas ou por as chegadas.

09. Subentende-se pela argumentação do texto que os “vizinhos” (L.4) são países sul-americanos.

10.  A organização dos argumentos no texto mostra que os “dois  efeitos perversos”  (L.6)  são 
desenvolvidos nos parágrafos seguintes e que o parágrafo conclusivo retoma a ideia de “ilusão de 
modernidade” (L.4).

GABARITO

01. C
Comentário: O texto começa informando que poucas coisas mudaram nos últimos 100 mil anos. 
Houve  alguns  retoques  sofridos  por  nossa  espécie  para  que  pudéssemos  nos  adaptar  aos 
diferentes ambientes.

02. E
Comentário: Está literalmente dentro do texto o contrário por isso inferência como podemos notar 
na passagem “O lado triste dessa incrível capacidade de adaptação é que as diferenças físicas 
foram usadas para avaliar pessoas à primeira vista e atribuir-lhes qualidades e defeitos.”

03. C
Comentário:  Todos os termos destacados são anafóricos referem-se a outro já expresso e no 
caso “os últimos 100mil anos”.

04. E
Comentário: A preposição é sim exigência do adjetivo “idênticos” (L.4), mas o artigo é exigência 
do termo “bilhões” que é do gênero masculino.

05. C
Comentário: A presença do artigo definido determina o substantivo que o segue, e a preposição 
generaliza, ou seja, indetermina.

06. E
Comentário:  “milhões” é masculino.

07. E
Comentário: No primeiro caso, o SE é um pronome apassivador e tem como sujeito uma oração 
subordinada substantiva “que o advento dos regimes liberais em 1989-90 criou uma ilusão de 
modernidade.” E no segundo caso, o SE é um pronome apassivador também e o sujeito é “a 
ilusão”.

08. E
Comentário: Se “advento” for substituído por “chegadas” ou “vindas” o verbo deve ser pluralizado 
para manter a concordância verbal correta.



09. C
Comentário: Por causa da fronteira pode-se inferir que os vizinhos são os países sul-americanos.

10. C
Comentário:  Os  argumentos  apresentados  na  introdução  sobre  os  efeitos  perversos  são 
desenvolvidos nos parágrafos seguintes (terceiro e quarto parágrafos) e o parágrafo conclusivo 
retoma  na seguinte passagem “A partir de 1995, a ilusão começou a desfazer-se e a dura vida 
real transformou sonhos em pesadelos.”


