
PORTUGUÊS

Não 
(Salomão Rabinovich – psicólogo)

A adolescência tem características particulares. São próprias dela a prepotência, a luta
pela auto-afirmação, a sensação de que se pode tudo. Mas é sabido que, nessa fase da vida,
somos inexperientes, inseguros, mais desatentos e um tanto desengonçados. Os jovens ainda
estão em fase de crescimento, e o desenvolvimento biológico ainda não está completo. Por todos
esses motivos, não é recomendável dar a carteira de motorista a um menor de 18 anos. O Brasil é
campeão mundial  de  acidentes  de carro.  O trânsito  em nossas grandes cidades é  caótico  e
violento.  Os motoristas com idade entre 18 e 25 anos são os que mais correm e por isso a
incidência de acidentes é maior nessa faixa etária. Desde o início do ano, temos o novo Código de

Trânsito Brasileiro que vem sendo criticado por ser rigoroso demais, e é nesse contexto
que se deseja dar a carteira de motorista aos maiores de 16 anos. Para quê? Não é possível
esperar dois anos para começar a dirigir?

Ser contra esse projeto de lei não é ser contra os jovens. Quando um adolescente vota, ele
pode  até  estar  fazendo  uma escolha  errada,  mas ainda assim terá  aprendido  a  exercer  sua
cidadania. Com um voto, porém, ele não vai morrer nem matar – o que pode acontecer se estiver
dirigindo um carro. As vítimas, suas famílias e as pessoas que causaram acidentes sabem como é
doloroso conviver com isso, principalmente quando um jovem morre ou fica inválido. Para ser
contra a carteira de motorista para maiores de 16 anos, basta visitar os hospitais das grandes
cidades e ver o estrago que a morte de um adolescente causa. Já temos muitos problemas para
resolver em relação ao trânsito e aos jovens brasileiros. Não precisamos de mais esse.

01. O título “não”, dado ao texto, refere-se:
a) a um basta contra a violência no trânsito;
b) a uma condenação do grande número de acidentes de trânsito;
c) à concessão de carteira de motorista a menores de 16 anos;
d) ao risco de dirigir-se nas grandes cidades;
e)aos problemas causados pela morte de adolescentes.

02.  Entre  as  características  dos adolescentes  citadas  pelo  autor  do  texto,  uma não segue o
mesmo critério das demais:
a) prepotência;
b) luta pela auto-afirmação;
c) sensação de que se pode tudo;
d) inexperiência, insegurança;
e) fase de crescimento.

03.  O item abaixo,  retirado de um outro texto  sobre  o mesmo tema,  que se opõe às idéias
presentes no texto desta prova é:
a) “Dentro do panorama e do cenário em que os jovens de todo mundo vivem hoje, parece natural
que o maior de 16 anos tenha carteira de motorista”;
b)  “...o  jovem  tem de  ser  responsável,  civil  e  criminalmente,  pelos  atos  que  vier  a  cometer
enquanto estiver dirigindo”;
c) “O jovem, e não seus pais, é quem deverá responder na Justiça pelas infrações da lei e pelos
acidentes que causar”;
d) “O maior de 16 anos poderá ser processado e até preso se cometer algum crime de trânsito”;



e) “É evidente que a concessão de carteira de motorista a maiores de 16 anos pressupõe a
aprovação de uma emenda no artigo 228 da Constituição”.

04. “A adolescência tem características particulares. São próprias dela a prepotência, a luta pela
auto-afirmação, a sensação de que se pode tudo. Mas é sabido que, nessa fase da vida, somos
inexperientes,  inseguros,  mais desatentos e um tanto desengonçados”;  características que se
opõem, entre as citadas acima são:
a) prepotência X desatentos;
b) luta pela auto-afirmação X inseguros;
c) sensação de que se pode tudo X desengonçados;
d) prepotência X inexperiência;
e) sensação de que pode tudo X inseguros.

05. Entre os argumentos apresentados pelo autor do texto na defesa de seu posicionamento só
não está:
a) o número excessivamente grande de acidentes de trânsito no Brasil;
b) a maior insegurança e inexperiência dos mais jovens;
c) o trânsito das grandes cidades ser caótico e violento;
d) o já grande número de problemas com os jovens no trânsito;
e) a velocidade maior de carros dirigidos pelos mais jovens.

06.  “Para  quê?  Não  é  possível  esperar  dois  anos  para  se  começar  a  dirigir?”;  sobre  esse
segmento do texto pode-se afirmar que:
a) a segunda pergunta explicita a primeira;
b) as duas perguntas se referem à finalidade da concessão da carteira;
c) as duas perguntas podem ser respondidas com sim ou não;
d) a segunda pergunta se refere à idéia de consequência;
e) as duas perguntas se dirigem a interlocutores diferentes.

07. “Ser contra esse projeto de lei não é ser contra os jovens”; em outras palavras, pode-se dizer
que:
a) combate-se o fato, mas não os agentes;
b) combate-se o favor, mas não os favorecidos;
c) combate-se o meio, mas não os fins;
d) combatem-se as pessoas, mas não as idéias;
e) combate-se a legalidade, mas não a lei.

08. A diferença entre ter direito a voto e ter direito a dirigir está:
a) nas consequências desses direitos;
b) na respectiva ilegalidade e legalidade desses direitos;
c) nas classes sociais que esses direitos privilegiam;
d) na distinção de sexos para o exercício desses direitos;
e) no aspecto educativo e deseducativo dos dois direitos.

09. “...para ver o estrago que a morte de um adolescente causa”; o adolescente aí citado é:
a) quem mata ou morre no trânsito;
b) quem mata no trânsito;
c) quem morre no trânsito;
d) quem sofre com a morte de alguém;
e) quem fica inválido.



10. “A adolescência tem características particulares. São próprias dela a prepotência, a luta pela
auto-afirmação, a sensação de que se pode tudo. Mas é sabido que, nessa fase da vida, somos
inexperientes, inseguros, mais desatentos e um tanto desengonçados.”; de “se pode tudo” para
“somos inexperientes, inseguros...”, entre o segundo e o terceiro períodos desse segmento do
texto:
a)  muda-se o tempo verbal do passado para o presente;
b) muda-se a voz verbal da passiva para a ativa;
c) altera-se o registro de linguagem, do formal para o informal;
d) passa-se do sujeito indeterminado para o determinado;
e) modifica-se o modo textual, da narração para a descrição.

GABARITO

01. C
Comentário: O texto  enumera uma série de razões (argumentos) que justificam o fato de o autor
ser contrário à concessão de carteira de motorista a jovens com menos de 16 anos. O título "Não"
representa a negação a essa concessão.

02. E
Comentário:  As características elencadas nas demais opções, obedecem a critérios subjetivos,
encontradas em grande parte dos adolescentes, mas não em todos. Quando o autor fala de fase
de crescimento alude a uma característica comum a todos os adolescentes, a todas as pessoas.

03. A
Comentário: O texto do qual foi retirado esse trecho é de autoria de  Goffredo da Silva Telles e
intitula-se SIM. Só pelo título já se percebe a oposição.  Os textos SIM e NÃO foram publicados
pela revista Época para confrontar as diferentes opiniões sobre o assunto.

04. E
Comentário: A sensação de que tudo pode dá ao jovem segurança, portanto não os pode tornar
inseguros. A opção (E) mostra idéias opostas.

05. D
Comentário:  O autor  fala  da  prepotência  dos  jovens,  da  sensação  de  que  tudo  podem,  da
inexperiência deles, da insegurança, da desatenção e ainda acrescenta que são desengonçados,
mas não cita problemas com esses jovens e sim problemas com o trânsito. A preocupação do
autor é com a integridade física dos adolescentes caso recebam a permissão para dirigir  aos
dezesseis anos. Ele afirma que o número de acidentes com jovens que já possuem idade para
dirigir (18 a 25 anos) é muito grande.

06. A
Comentário:  Da  pergunta  “para  quê”  inferem-se  outras  questões,  tais  como:  para  sofrerem
acidentes? para provocarem acidentes? para serem vítimas e fazerem  vítimas? Por que não
aguardar mais 2 anos? 

07. B
Comentário: O autor quer dizer que não está contra os jovens e sim contra a decisão que pode
trazer consequências desastrosas para toda a sociedade.



08. A 
Comentário: O direito de voto adquirido pelos  menores de 18 anos foi uma conquista dos jovens
pela Constituição de 1988. O voto pode trazer também consequências danosas se usado por
pessoas que não têm discernimento para fazer uma boa escolha. Porém, as consequências de
uma direção irresponsável  são mais visíveis.  Os acidentes podem provocar  morte não só do
motorista como de pessoas inocentes. A estatística aponta os jovens de idade entre 18 e 25 anos
como os  maiores  responsáveis  pelos  acidentes  de  trânsito,  não  só  causando  mortes,  como
deixando muitos deles incapacitados.

09. C

10. D
Comentário: ...a  sensação  de  que  se  pode  tudo  –  a  palavra  se,  no  trecho  é  índice  de
indeterminação do sujeito. Em somos inexperientes, inseguros, o sujeito é oculto, desinencial –
pode ser determinado pela desinência do verbo = nós.


