
PORTUGUÊS

01. Assinale a alternativa correta quanto ao uso da crase.
a) Chegar à Pernambuco e ir a praia.
b) Retornar a casa de D. Luísa, escrever a D.Cândida e levar as crianças a escola.
c) Assistiu à peça com entusiasmo.
d) O pai não perdoará a filha.

“Não pretendo analisar, hoje, a política de informação do governo, embora esse conjunto  
de iniciativas e várias declarações de ministros indiquem uma tendência a restringir a ação da  
imprensa e a ‘discipliná-la’ ”

02. A palavra embora tem o mesmo valor sintático e semântico que a palavra destacada em:
a) Caso haja outras manifestações violentas, o policiamento será redobrado.
b) Uma vez que o policiamento será redobrado, não haverá manifestações violentas.
c) Ainda que não haja manifestações violentas, o policiamento será redobrado.
d) Não haverá manifestações violentas porque o policiamento será redobrado.

03. Assinale a opção correta quanto à concordância.
a) Indústrias e laboratórios mecânico em todo o mundo – inclusive no Brasil  – vêm investindo 
grandes soma no aperfeiçoamento de motores não-poluidores.
b) Indústria e laboratórios mecânico em todo o mundo – inclusive no Brasil  – vem investindo 
grande somas no aperfeiçoamento de motor não-poluidores.
c) Indústrias e laboratórios mecânicos em todo o mundo – inclusive no Brasil – vêm investindo 
grandes somas no aperfeiçoamento de motores não-poluidores.
d) Indústrias e laboratórios mecânico em todo o mundo – inclusive no Brasil  – vem investindo 
grande somas no aperfeiçoamento de motores não-poluidor.

O caminho do sucesso é estreito

No  céu  de  janeiro  o  Sol  se  relaciona  de  forma  tensa  com  Saturno,  e  no  signo  de  
Capricórnio é Lua Nova. Enquanto isso, aqui na Terra é estreito o caminho do sucesso, visível  
apenas aos humanos que tenham purificado as suas mentes.

Purificar não é outra coisa que eliminar as limitações. Apegar-se demais a uma particular  
visão de mundo é uma limitação. Obstinar-se em determinados padrões morais é uma limitação.  
Criticar nos semelhantes os erros que o crítico pratica constantemente é uma limitação. Insistir em  
se pensar desgraçado e o último dos humanos é também uma limitação.

Todas as limitações não têm outra função a não ser a de obscurecer o princípio de vida,  
que muito mais se aproxima do infinito do que das regras que, de forma ignorante, a humanidade  
tenta estabelecer.

Nada de mau nas regras em si. O mal assoma na mente humana quando as regras se  
tornam maiores do que a necessidade real de praticá-las.

O que outrora foi bem não significa que deva continuar a sê-lo. A estreiteza do caminho do  
sucesso radica na dificuldade de se superarem as regras obsoletas.

(QUIROGA Oscar. Folha de São Paulo, 17 de janeiro de 1999.)

04. De acordo com o texto pode-se afirmar que:
a) a conjunção astral faz com que o caminho do sucesso seja estreito;
b) só os puros de coração conseguem ver o caminho do sucesso;
c) ser puro é ter valores éticos bem determinados;
d) o valor das regras é relativo.



05. Há vocábulo com erro ortográfico na opção:
a) tenso, tensão, tencionar;
b) estreiteza, princesa, japonezinha;
c) purificação, pretensão, torção;
d) distensão, intensidade, assunção.

06. A nova redação dada aos trechos abaixo apresenta erro de pontuação na alternativa:
a) “No céu de janeiro o Sol se relaciona de forma tensa com Saturno, e no signo de Capricórnio é 
Lua Nova. ” No céu de janeiro, o Sol se relaciona de forma tensa com Saturno; no signo de 
Capricórnio, é Lua Nova.
b) “Enquanto isso, aqui na Terra é estreito o caminho do sucesso, visível apenas aos humanos 
que tenham purificado as suas mentes.” / Enquanto isso, aqui na Terra, é estreito o caminho do 
sucesso, visível apenas aos humanos que tenham purificado as suas mentes.
c) “Apegar-se demais a uma particular visão de mundo é uma limitação.” / Apegar-se demais a 
uma particular visão de mundo, é uma limitação.
d) “O que outrora foi bem não significa que deva continuar a sê-lo. A estreiteza do caminho do 
sucesso radica na dificuldade de se superarem as regras obsoletas.” / O que outrora foi bem não 
significa que deva continuar a sê-lo; a estreiteza do caminho do sucesso radica na dificuldade de 
se superarem as regras obsoletas.

07. É possível substituir a preposição em negrito pela sugerida após à direita, sem alteração de 
sentido, na alternativa:
a) “... visível apenas aos humanos ...” / nos;
c) “Obstinar-se em determinados padrões morais ...” / com;
d) “Insistir em se pensar desgraçado ...” / com;
d) “... dificuldade de se superarem as regras obsoletas.” / em.

08. O vocábulo ‘que’ NÃO funciona como pronome relativo na opção:
a) “... aos humanos que tenham purificado as suas mentes.”;
b) “... não é outra coisa que eliminar as limitações.”;
c) “... os erros que o crítico pratica ...”;
d) “... o princípio de vida, que muito mais se aproxima do infinito...”.

09. O vocábulo ‘se’ tem valor diverso do que apresenta nas demais opções na alternativa:
a) “Apegar-se demais a uma particular visão de mundo ...”;
b) “... quando as regras se tornam maiores ,,,”;
c) “Insistir em se pensar desgraçado ...”;
d) “... na dificuldade de se superarem as regras.”.

10. "O astrólogo --------me referi, e ----------previsão restituiu a paz a Saturno, saiu-se bem".
a) a quem, de cuja
b) de que, em cuja
c) que, de que.
d) a que, cuja



GABARITO

01. C
Comentário: o verbo “assistir” é transitivo indireto no sentido de VER, SER PLATEIA e regido pela 
preposição A.
a) Chegar a Pernambuco e ir à praia. (volta de Pernambuco – o A é só preposição); ir A + a de 
praia houve a fusão da preposição + o artigo)
b)  Retornar  à  casa  de  D.  Luísa,  escrever  à  D.Cândida  e  levar  as  crianças  à  escola.(casa 
especificada é craseada; levar A)
d) O pai não perdoará à filha. (o verbo perdoar é transitivo indireto para pessoa e direto para 
coisa).

02. C
Comentário: embora é uma conjunção subordinativa concessiva assim como ainda que.
a) Caso haja outras manifestações violentas, o policiamento será redobrado. (condicional)
b) Uma vez que o policiamento será redobrado, não haverá manifestações violentas. (causal)
d) Não haverá manifestações violentas porque o policiamento será redobrado. (causal)

03. C
Comentário: concordância  nominal  –  o  adjetivo  pode  concordar  com  o  mais  próximo 
(concordância atrativa,  ou com os núcleos – concordância gramatical  ou rígida.  Com gêneros 
diferentes o masculino generaliza. Concordância verbal – o verbo vir no plural “vêm” concorda 
com o sujeito composto no plural.

04. B
Comentário: A resposta pode ser comprovada no segundo período do texto.

05. B
Comentário: japonesinha;

06. C 
Comentário: Não se separa o sujeito do seu predicado.

07. D
Comentário: O termo “dificuldade” pode ser regido pelas duas preposições.

08. B
Comentário: O “que” é uma conjunção de valor comparativo.

09. D
Comentário:  O pronome dessa  alternativa  é  um pronome apassivador.  Nas  demais  é  parte 
integrante do verbo.

10. D 
Comentário: Questão de emprego dos pronomes relativos – a regência do verbo “referir-se” pede 
a preposição A que migra para antes do pronome relativo; entre dois substantivos com valor de 
posse emprega-se o pronome relativo “cujo”.


