
PORTUGUÊS

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)

01. O texto que não apresenta incorreção algum quanto às normas gramaticais da expressão culta
e:
a) Terminado as férias, prestou exame para Engenharia e, quando ia pagar a tacha para a reserva
da vaga, foi convocado para Exame Médico na Escola Naval. 
b) Antes de os exames terminarem, procurem informar-se das datas em que se tornarão públicas
as médias e os nomes dos convocados para os Exames de Sanidade Física.
c) A polícia Militar chegou à praça pouco depois que o comício se iniciara e começaram a atirar
para o alto e a lançar bombas de gaz lacrimogêneo contra a multidão. 
d) Sábado próximo, haverá um casamento que não posso deixar de comparecer: a moça cujos
pais  foram  nossos  vizinhos  na  casa  que  moramos  antes,  trouxe  o  convite  e  insistiu  que
comparecêssemos todos.
e)  Tudo  aquilo  que  a  polícia  necessitar  de  meios  para  chegar  a  esse  objetivo,  ela  terá  a
responsabilidade de apurar até o fim, doa a quem doer esses fatos.

02. Passando para a voz passiva a frase "Os empresários mantiveram os candidatos à distância",
teremos:
a) Manter-se-ão aos candidatos à distância. .
b) Manter-se-ia o candidato à distância. 
c) Mantiveram-se os candidatos à distância.
d) Mantêm-se os candidatos à distância.
e) Mantém-se os candidatos à distância.



03. Assinale a alternativa que preencha, pela ordem, corretamente, as lacunas abaixo:
1. O verso ................ se refere o poeta é mais belo, mais variado e mais imprevisto.
2. O verso .................. trata o poeta é mais belo, mais variado e mais imprevisto.
3. O verso ................... o poeta monta seu poema é mais belo, mais variado e mais imprevisto. 
4. O verso .................. o poeta constrói e mais belo, mais variado e mais imprevisto.
a) em que - a que - que - de que. 
b) a que - de que - que - de que.
c) com que - que - com que - de que. 
d) que - de que - com que - que.
e) a que - de que - com que - que.

04. Ocorre regência nominal inadequada em:
a) Ele sempre foi insensível a elogios.                         
b) Estava muito necessitado em carinho.
c) Estava sempre pronta a falar                                   
d) Era impotente contra tantas maldades.
e) Sempre fui solícito com a moça.

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.)

05.  A alternativa  em  que  os  dois  vocábulos  ou  expressões  podem  ser  substituídos  pelos
vocábulos ou expressões à direita, sem prejuízo do sentido original, é:
a) “de forma tensa” = intensamente / “apenas” = só;
b) “do sucesso” = bem sucedido / “humanos” = homens;
c) “determinados padrões” = padrões bem moldados / “desgraçado” = infeliz;
d) “todas as limitações não têm” = qualquer limitação não tem / “a não ser” = senão;
e) “de forma ignorante” = inconscientemente / “obsoletas” = ultrapassadas.

06. 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;
e) a estreiteza do sucesso está na desobediência às regras.



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

08. Há erro na flexão verbal em:
a) venho, vens, vem, vimos, vindes, vêm;
b) anseio, anseias, anseia, ansiamos, ansiais, anseiam;
c) enxaguo, enxaguas, enxagua, enxaguamos, enxaguais, enxaguam;
d) consumo, consomes, consome, consumimos, consumis, consomem;
e) requeiro, requeres, requer, requeremos, requereis, requerem.

09. Apenas uma das frases está correta:
a) Nesta casa, consertam-se televisores e precisa-se de técnicos em eletrônica. 
b) Nesta casa, conserta-se televisores e precisam-se de técnicos em eletrônica. 
c) Nesta casa, conserta-se televisores e precisa-se de técnicos em eletrônica. 
d) Nesta casa, consertam-se televisores e precisam-se de técnicos em eletrônica. 
e) Nesta casa, consertam-se televisores e precisa-se técnicos em eletrônica. 

10. Em todas as alternativas o que funciona como conectivo de subordinação, mas é classificado
como conjunção adverbial SOMENTE em:
a) O pior é que, com razão ou sem razão todos acreditarão nele.
b) Seja lá o que for manteremos nossas convicções.
c) Resta a certeza de que o que é nosso ninguém nos tira.
d) Há pessoas que só nos procuram na boa.
e) Eles são tão perfeitos que não possuem amigos mortais.

GABARITO

01. B 
Comentário: a) taxa; c) gás; d) em que moramos; e) de que a polícia.

02. C 
Comentário:  voz  passiva  sintética.  O  verbo  flexionado  no  tempo  do  verbo  da  voz  ativa  ,
concordando com o termo que será o sujeito da passiva + se – pronome apassivador.

03. E 
Comentário:  questão de regência verbal. Quando o verbo exige a preposição, esta migra para
antes do pronome relativo.

04. B 
Comentário: necessitado de carinho.

05. D
Comentário: qualquer limitação = nenhuma limitação o que não pode ser substituído por “Todas
as limitações”



06. D
Comentário: quando o outro nos diz que o que foi bom não necessariamente o será depois, ele
tatá nos mostrando a relatividade da vida e das regras.

07. B
Comentário: questão de ortografia ; japonesinha é a grafia correta.

08. C
Comentário: a segunda vogal deve ser acentuada.

09. A
Comentário: “televisores” é sujeito da voz passiva sintética por isso o verbo deve concordar com
ele;  em”precisa-se”  o  SE é  indeterminador  do  sujeito  porque acompanha um verbo transitivo
indireto.

10. E
Comentário: nessa oração o QUE é uma conjunção subordinativa adverbial consecutiva.
a) O pior é que, com razão ou sem razão todos acreditarão nele. (conjunção integrante)
b) Seja lá o que for manteremos nossas convicções. (pronome relativo)
c) Resta a certeza de que o que é nosso ninguém nos tira. (conjunção integrante)
d) Há pessoas que só nos procuram na boa. (pronome relativo)


