
PORTUGUÊS

TEXTO I

“NAMORADO: TER OU NÃO, É UMA QUESTÃO”

Quem não tem namorado é alguém que tirou férias não remuneradas de si mesmo. Namorado 
é a mais difícil das conquistas. Difícil porque namorado de verdade é muito raro. Necessita de 
adivinhação, de pele, de saliva, lágrima, nuvem, quindim, brisa ou filosofia.

Paquera, gabiru, flerte, caso, transa, envolvimento, até paixão é fácil. Mas namorado, mesmo, 
é muito difícil. 

Namorado não precisa ser o mais bonito, mas aquele a quem se quer proteger e quando se 
chega ao lado dele a gente treme, sua frio e quase desmaia pedindo proteção. A proteção dele 
não precisa ser parruda, decidida, ou bandoleira: basta um olhar de compreensão ou mesmo de 
aflição.

Quem não tem namorado não é quem não tem um amor:  é quem não sabe o gosto de 
namorar. Se você tem três pretendentes, dois paqueras, um envolvimento e dois amantes, mesmo 
assim pode não ter namorado. (...)

Não tem namorado quem, não gosta de dormir agarrado, fazer sesta abraçado, fazer compra 
junto. Não tem namorado quem não gosta de falar do próprio amor, nem de ficar horas e horas 
olhando o mistério do outro dentro dos olhos dele, abobalhados de alegria pela lucidez do amor. 
Não tem namorado quem não redescobre a criança própria e a do amado e sai com ela para 
parques,  fliperamas,  beira  d’água,  show do  Milton  Nascimento,  bosques  enluarados,  ruas  de 
sonhos ou musical da Metro. (...)

Se você não tem namorado porque não descobriu que o amor é alegre e você vive pesando 
duzentos quilos de grilos e medo, ponha a saia mais leve, aquela de chita, e passeie de mãos 
dadas com o ar. Enfeite-se com margaridas e ternuras e escove a alma com leves ficções de 
esperança. De alma escovada e coração estouvado, saia do quintal de si mesmo e descubra o 
próprio jardim. Acorde com gosto de caqui e sorria lírios para quem passe debaixo da sua janela.  
(...)

Se  você  não  tem  um  namorado  é  porque  ainda  não  enlouqueceu  aquele  pouquinho 
necessário a fazer a vida parar e de repente parecer que faz sentido.

“Enlou-cresça”.
ANDRADE, Carlos Drummond de, 
Obra Completa. Rio Aguilar, 1982.

01. Em “... mas aquele a quem se quer proteger e quando se chega ao lado dele a gente treme...”, 
a 
conjunção destacada pode ser substituída, sem alteração de sentido, por:
a) se, já que impõem uma condição para a relação  amorosa;
b) pois, já que introduziu uma justificativa para a emoção do ser amoroso;
c) logo, já que o período demonstra a determinação do ser amoroso;
d) entretanto, já que o período mostra uma incoerência do ser amoroso;
e) como, já que introduz a descrição do comportamento do ser amoroso.

02.  “Se você tem três  pretendentes, dois  paqueras, um  envolvimento e dois  amantes, mesmo 
assim pode não ter namorado”.
Segundo as idéias do autor, sobre os termos destacados, não se pode afirmar que:
a) os quatro primeiros opõem-se, em significado, ao último;
b) são vocábulos diferentes para a mesma significação;
c) exercem funções sintáticas distintas, de acordo com a posição;



d) são utilizados por grupos sociais distintos para definir “namorado”;
e) o último relaciona-se com o verbo da segunda oração na função de sujeito.

03. No sexto parágrafo, a seqüência de formas verbais, no Imperativo, denota um(a):
a) treinamento;
b) aconselhamento;
c) ordem;
d) solicitação;
e) ponderação.

04.  “Se  você  não  tem  um  namorado  é  porque  ainda não  enlouqueceu  aquele  pouquinho 
necessário...”.
Com o emprego do vocábulo destacado, neste contexto, o narrador sugere que:
a) no momento, ele está imaturo para amar;
b) algumas pessoas não merecem ser amadas;
c) qualquer leitor(a) pode vir a ter um namorado;
d) todos os momentos da vida são propícios ao amor;
e) no momento, o leitor(a) não está preparado(a) para namorar.

05.  Marque a  alternativa  em que a  ocorrência  da preposição destacada não apresenta  valor 
gramatical.
a) “...basta um olhar de compreensão...”
b) “A proteção dele não precisa...”
c) “...mistério do outro dentro dos olhos dele...”
d) “... pela lucidez do amor”. 
e) “... ruas de sonho...”

06. Em que alternativa um dos termos, se apresenta  sintaticamente diferente  dos demais?
a) “... basta um olhar de compreensão ou mesmo de aflição”.
b) “Não tem namorado quem não gosta de dormir...”
c) “.. alguém que tirou férias não remuneradas...”
d) “... redescobre a criança  própria...”
e) “... namorado de verdade é muito raro.”

TEXTO II

A desumanização, que não se verifica, apenas, nos que têm sua humanidade roubada, 
mas também, ainda que de forma diferente, nos que a roubam, é distorção da vocação do 
SER MAIS.  É distorção possível  na história,  mas não  vocação  histórica.  Na  verdade,  se 
admitíssemos que a desumanização é vocação histórica dos homens, nada mais teríamos 
que fazer, a não ser adotar uma atitude cínica ou de total desespero. A luta pela humanização, 
pelo trabalho livre, pela desalienação, pela afirmação dos homens como pessoa, como “seres 
para si”, não teria significação. Esta somente é possível porque a desumanização, mesmo 
que um fato concreto na história, não é, porém, destino dado, mas resultado de uma “ordem” 
injusta que gera a violência dos opressores e esta, o ser menos.

A violência dos opressores que os faz também desumanizados, não instaura uma outra 
vocação - a do ser menos como distorção do ser mais, o ser menos leva os oprimidos, cedo 
ou tarde,  a lutar  contra quem os fez menos.  E esta luta somente tem sentido quando os 
oprimidos, ao buscar recuperar sua humanidade, que é uma forma de criá-la, não se sentem 
idealistamente  opressores,  nem  se  tornam,  de  fato,  opressores  dos  opressores,  mas 
restauradores da humanidade em ambos. E aí está a grande tarefa humanista e histórica dos 
oprimidos – libertar-se a si e aos opressores. Estes, que oprimem, exploram e violentam, em 



razão de seu poder, não podem ter, neste poder, a força de libertação dos oprimidos nem de 
si mesmos. Só o poder que nasça da debilidade dos oprimidos será suficientemente forte para 
libertar a ambos.

(In: FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. 
5 ed. Rio de Janeiro, 1978. p.30-31).

07. O eixo semântico que norteia o texto de Paulo Freire antiteticamente é:
a) ter mais / ser menos.
b) humanização / reificação.
c) opressão / oprimido.
d) capitalismo / socialismo.
e) coisificação / desumanização.

08. A “desumanização”, como definida nas duas  primeiras linhas do texto, apresenta: 
a) dois pólos passivos.
b) dois pólos ativos.
c) um pólo passivo um ativo.
d) um pólo ativo e um passivo.
e) dois pólos que não se afetam.

09. “E esta luta somente tem sentido quando os oprimidos, ao buscar recuperar sua humanidade, 
que é uma forma de criá-Ia não se sentem idealistamente opressores, nem se tornam, de fato,  
opressores, mas restauradores da humanidade em ambos”.
A relação semântica que se estabelece entre a oração e o restante da frase é de:
a) dúvida.
b) concessão.
c) contraste.
d) condição.
e) conseqüência.

10.  Marque a alternativa em que o termo destacado está sintaticamente em desacordo com os 
demais:
a) “... que não se verifica, ...”(L.1)
b) “... nos que têm sua humanidade roubada...”(L.2)
c) “... ordem injusta que gera violência..”(L.16)
d) Só o poder que o povo tem pode resolver esse problema.
e) Os que lutam por um ideal alcançam seu objetivo.

GABARITO

01. B
Comentário: Mostra o surpreendente que existe a cada encontro com o ser amado.

02. A
Comentário: Todas as classificações anteriores são opostas à definição de namorado, uma vez 
que mesmo tendo os quatro tipos de relacionamento, não se tem um namorado.

03. B
Comentário: É uma forma de mostrar o que é melhor para o leitor.



04. A
Comentário: O termo “ainda” se refere a um momento de imaturidade que pode ser vencido.

05. E
Comentário:  É  uma  preposição  nocional,  pois  introduz  um  adjunto  adnominal  que  é  termo 
acessório.

06. D
Comentário: Em todas as alternativas o termo sublinhado é sujeito e na alternativa D é um objeto 
direto.

06. C
Comentário: A temática encaminha o raciocínio para a semântica da oposição.

07. C
Comentário: Primeiro o autor se refere a quem é roubado e depois a quem rouba.

08. B
Comentário:  Concessão,  pois  a  oração pode  ser  desenvolvida  com a presença  do conector 
apesar de.

09. D
Comentário: O pronome relativo é um objeto direto e nas outras alternativas exercem a função de 
sujeito.


