
PORTUGUÊS

UM HOMEM DE CONSCIÊNCIA

[...]
Chamava-se João Teodoro, só. O mais pacato e modesto dos homens. Honestíssimo e

lealíssimo, com um defeito apenas: não dá o mínimo valor a si próprio. Para João Teodoro, a coisa
de menos importância no mundo era João Teodoro.

Nunca fora nada na vida, nem admitia a hipótese de vir a ser alguma coisa. E por muito
tempo não quis nem sequer o que todos ali queriam: mudar-se para terra melhor.
Mas João Teodoro acompanhava com aperto de coração o deperecimento visível de sua Itaoca.

 Isto já foi muito melhor, dizia consigo. Já teve três médicos bem bons  agora só um e
bem ruinzote.  Já  teve seis  advogados e hoje  mal  dá serviço  para um rábula  ordinário como
Tenório. Nem circo de cavalinhos bate mais por aqui. A gente que presta se muda. Fica o restolho.
Decididamente, a minha Itaoca está se acabando...

João Teodoro entrou a incubar a ideia de também mudar-se, mas para isso necessitava
dum fato  qualquer  que o convencesse de maneira  absoluta de que Itaoca não tinha mesmo
conserto ou arranjo possível.

 É isso, deliberou lá por dentro. Quando eu verificar que tudo está perdido, que Itaoca
não vale tais nada de nada de nada, então arrumo a trouxa e boto-me fora daqui.

Um dia aconteceu a grande novidade: a nomeação de João Teodoro para delegado. Nosso
homem recebeu a notícia como se fosse uma porretada no crânio. Delegado, ele! Ele que não era
nada, nunca fora nada, não queria ser nada, não se julgava capaz de nada...

Ser  delegado  numa  cidadezinha  daquelas  é  coisa  seríssima.  Não  há  cargo  mais
importante. É o homem que prende os outros, que solta, que manda dar sovas, que vai à capital
falar com o governo. Uma coisa colossal ser delegado - e estava ele, João Teodoro, delegado de
Itaoca...

João  Teodoro  caiu  em  meditação  profunda.  Passou  a  hoje  em  claro,  pensando  e
arrumando  as  malas.  Pela  madrugada  botou-as  num burro,  montou  no  seu  cavalo  magro  e
partiu. .

 Que é isso, João? Para onde se atira tão cedo, assim de armas e bagagens?
 Vou-me embora, respondeu o retirante. Verifiquei que Itaoca chegou mesmo ao fim.
 Mas, como? Agora que você está delegado?
 Justamente por  isso.  Terra em que João Teodoro chega a delegado,  eu não moro.

Adeus.
E sumiu. [...]

(Monteiro Lobato. Cidades Mortas)

01. Em "Que é isso, João?", a alternativa que classifica corretamente o termo destacado é:
a) sujeito indeterminado.
b) aposto.
c) vocativo,
d) sujeito simples.

02. A oração cujo predicado tem a mesma classificação que em “João Teodoro caiu em meditação
profunda" é:
a) "E sumiu."
b) "Um dia aconteceu a grande novidade ..."
c) "- Mas, como? Agora que você está delegado?"
d) "Chamava-se João Teodoro, só."



03. Em "É o homem que prende os outros, que solta, que manda dar sovas, que vai à capital falar
com o Governo", os termos sublinhados são classificados como:
a) pronome relativo.
b) conjunção subordinativa adverbial causal.
c) conjunção coordenativa explicativa
d) conjunção subordinativa adverbial consecutiva.

04.  Em  relação  à  modalidade  textual,  o  texto  em  questão  pode  ser  classificado  como
predominantemente
a) descritivo
b) argumentativo
c) narrativo
d) epistolar

05. Indique a alternativa em que os pares de vocábulos são parônimos:
a) providência e providencia. 
b) espuma e escuma
c) descrição e discrição.
d) acender e ascender.

06. Em "Não há cargo mais importante", se a palavra cargo fosse flexionada quanto ao número,
teríamos a seguinte frase:
a) Não devem haver cargos mais importantes.
b) Não haveriam cargos mais importantes.
c) Não houveram cargos mais importantes.
d) Não há cargos mais importantes.

07. Em " ... não se julgava capaz de nada...", a alternativa que apresenta a mesma regra geral de
colocação pronominal é:
a) "A gente que presta se muda."
b) "... necessitava dum fato qualquer que o convencesse..."
c) "Pela madrugada botou-as num burro..."
d) "...a minha Itaoca esta se acabando...".

08.  Em "   É isso, deliberou lá por dentro.", a alternativa que apresenta um fragmento com a
mesma ideia é:
a) " Decididamente, a minha Itaoca está se acabando..."
b) "João Teodoro caiu em meditação profunda."
c) "...acompanhava com aperto de coração..."
d) "Justamente por isso."

09. Em "Já teve três médico bem bons... ", o termo sublinhado exerce a mesma função sintática
na seguinte oração:
a) Não há bem que,sempre dure.
b) As pessoas de bem saíram da cidade.
c) Vivia bem mais feliz em Itaoca.
d) A notícia não lhe trouxe bem-estar.

10.  Em tom bem humorado, o texto aponta que um traço negativo na personalidade de João
Teodoro seria:
a) o excesso de honestidade.
b) a atitude impensada na hora das decisões.



c) a falta de amor por sua terra.
d) a falta de auto-estima.

GABARITO

01. C
Comentário: o vocativo é um termo avulso que não pertence nem ao sujeito nem ao predicado e
é um chamamento; deve sempre estar marcado pela vírgula.

02. C
Comentário: nessas duas situações os verbos são de ligação e o predicado nominal – indicam
permanência de estado.

03.A
Comentário:  são pronomes relativos introduzem orações subordinadas adjetivas e podem ser
substituídos por “o qual”.

04. C
Comentário: pode-se encontrar os cinco elementos de uma narrativa – narrador, personagem,
local, enredo e espaço e também a presença do diálogo. Há o predomínio dos verbos no pretérito
perfeito.

05. C
Comentário: parônimos são palavras com grafia parecida , mas com significados diferentes. Na
letra “b” há variação gráfica; nas letras “d” e “e” as palavras são homônimas homófonas e na
alternativa a a primeira é substantivo e a segunda é verbo.

06. E
Comentário: o verbo haver no sentido de existir é impessoal e caracteriza oração sem sujeito por
isso não atem com quem concordar permanecendo no singular.

07. B
Comentário: em ambos os casos há a próclise,  na primeiro caso a palavra  negativa  atrai  o
pronome oblíquo e no segundo, o “que”  (pronome relativo) atrai o pronome oblíquo.

08. B
Comentário: “deliberar” significa decidir depois de reflexão profunda, por isso a resposta é a letra
B, uma vez que meditação profunda tem o mesmo valor semântico que deliberar.

09. C
Comentário: ambos são advérbios de intensidade; ambos modificam adjetivos.

10. D
Comentário: questão de analise textual de recorrência, isto é, a resposta pode ser encontrada
dentro do texto, logo no início do primeiro parágrafo.


