
PORTUGUÊS

01. Marque a alternativa que não constitui paráfrase do segmento: “O homem caminha pela vida,
quase sempre desnorteado”.
a)  Com alguma freqüência, sem objetivos, segue o homem pela vida, por não ter consciência do
real valor das coisas que o cercam.
b) Não reconhecendo o valor real de tudo que o cerca, constantemente sem objetivo, segue o
homem pela vida.
c)  Como não  reconhece  intimamente  o  valor  de  tudo  que  o  cerca,  o  homem  vai  pela  vida
freqüentemente sem objetivo.
d) O ser humano segue, com freqüência, pela vida, sem rumo, pois não tem consciência do valor
real e tudo que o cerca.
e) O homem caminha pela vida sempre sem objetivo já que não tem consciência do valor real de
tudo que o cerca.

02. Marque a alternativa em que a regência verbal não foi devidamente obedecida:
a) Custamos a acreditar que o missivista era um louco.
b) Aspiramos a uma eventual promoção no próximo ano.
c) Os filhos devem obedecer aos pais.
d) Nos preferimos caminhar a praticar ioga.
e) Pedi que ligassem para mim ao anoitecer.

03. Marque a alternativa que apresenta erro quanto à conjugação verbal:
a) A coordenação do curso compôs várias turmas para o próximo concurso.
b)  A coordenação do curso comporia  várias  turmas para  o próximo concurso caso houvesse
procura.
c)  A coordenação do curso compusera com  alunos a melhor carga horária para o curso em
andamento.
d) Quando a coordenação do curso compor a carga horária, certamente surgirão outras turmas.
e) A montagem de turmas se fará quando a coordenação compuser com os professores a carga
horária.

TEXTO I

Eu quero uma casa no campo
Onde eu possa cantar muitos “rocks-rurais”
E tenha somente a certeza
Dos amigos do peito e nada mais.
Eu quero uma casa no campo
Onde eu possa ficar
Do tamanho da paz
E tenha somente a certeza
Dos limites do corpo
E nada mais.
Eu quero carneiros e cabras pastando
Solenes no meu jardim
Eu quero o silêncio das línguas cansadas
Eu quero a esperança de óculos
E um filho de cuca legal
Eu quero plantar e colher com amor
A pimenta e o sal



Eu quero uma casa no campo
Do tamanho ideal pau-a-pique, sapê
Onde eu possa guardar
Meus amigos e meus discos,
Meus livros e nada mais.
(Zé Rodrix)

04. A casa a que se refere o poeta é:
a) real.
b) idealizada.
c) pertencente ao passado.
d) impossível de ser realizada.
e) vista em filmes.

05. A partir da leitura da letra da música pode-mos inferir que a vida a que o poeta não se refere é:
a) agrícola.
b) rústica.
c) campestre.
d) bucólica.
e) urbana.

06. “Eu quero a esperança de óculos”.  Com estes versos,  Zé Rodrix  pode querer  expres-sar
muitas idéias. Indique a que for conside-rada mais adequada ao texto:
a) a esperança não deve acabar nunca.
b) a esperança deve durara para sempre.
c) a esperança deve ajudar a ver um mundo melhor.
d) a esperança faz parte do cotidiano.
e) a esperança é cega.

07. As expressões sublinhadas estão substi-tuídas por pronomes. Essa substituição está incorreta
em:
a) “Eu quero uma casa no campo” = eu a quero.
b) “Onde eu possa guardar.eus amigos e meus discos,” = possa guardá-los.
c) “Eu quero a esperança de óculos” = quero-lhe.
d) “Eu quero plantar e colher com amor. A pimenta e o sal = plantá-los.
e) “...cantar muitos ‘rocks-rurais’..” = cantá-los.

08. Marque a alternativa que completa ade-quadamente os espaços:
a)  Gostaria  de  ter  ido  .......  festa  para  apresentar  ....  música  que  compus  quando  fiz
referência ........ mulher que um dia amei.
a) a - a - aquela.
b) à - a - aquela.
c) à - a - àquela.
d) a - à - aquela.
e) à - à - aquela.

TEXTO II : LEIS ABSURDAS

Há leis  ridículas espalhadas pelas constituições e pelos códigos de países do mundo inteiro.
Algumas dela são relíquias  caducas que perderam o sentido há séculos mas ninguém lembrou de
revogar. Outras são excentricidades de algum parlamentar esquisito que foram aprovadas sabe
Deus  como.  Os  Estados  Unidos,  com  seu  sistema  federativo  no  qual  os  Estados  e  até  os



municípios  têm bastante  autonomia  para  fazer  legislações próprias,  é  recordista  absoluto  em
normas absurdas. Mas nenhum país do mundo escapa, nem mesmo a racional França, país que
leva o Direito e os diretos muito a serio. Claro que o Brasil não seria exceção.
Com vocês,  uma das leis  mais idiotas do mundo:  Vou roubar  você amanhã.  Para  diminuir  a
violência  crescente  em  seu  território,  o  Estado  de  Washington  formulou  uma  lei  que  obriga
motoristas com intenções criminais a pararem nos limites da cidade, ligarem para o chefe de
polícia e avisarem que estão chegando. O Estado do Texas foi ainda mais longe. Segundo uma lei
feita pelo deputado Jim Kaster, os candidatos a criminosos precisam notificar suas futuras vítimas
do crime que irão cometer com 24 horas de antecedência. O comunicado deve também informar à
vítima que, em algumas circunstâncias, é permitido o uso de armas letais para se defender. Não
há registro de nenhum criminoso que tenha seguido essa lei.

09. Quanto à organização textual, o primeiro parágrafo do texto é um exemplo claro de:
a) descrição
b) narração
c) dissertação
d) crônica
e) conto

10. "(...) França, país que leva o Direito e os direitos muito a sério. Claro que o Brasil não seria
exceção”. Em relação ao emprego das palavras “Direito” e “direito” no texto, notamos que há dois

aspectos 
que as diferenciam entre si:  o uso da inicial  maiúscula na primeira e a flexão de número, na
segunda. Esses aspectos gramaticais apontam uma outra diferença entre estas palavras no que
diz respeito:
a) às categorias gramáticas
b) às funções sintáticas
c) aos gêneros gramaticais
d) aos significados semânticos
e) ao posicionamento no texto.

GABARITO

01. E.
Comentário: O texto original diz que “o homem caminha pela vida, quase sempre desnorteado”
contudo a reescritura da opção E nos diz “sempre desnorteado” o que é bem diferente de muitas
vezes.

02. A
Comentário: Custou-nos acreditar... O verbo custar no sentido de ser difícil, não admite pessoa
como sujeito.

03. D
Comentário: Compuser = futuro do subjuntivo.

04. B
Comentário: Pertence ao mundo da imaginação.

05. E
Comentário: Urbana – uma vez que todos os elementos semânticos do textos afastam essa



possibilidade.

06. C
Comentário: A palavra óculos funciona como um instrumento que possibilita ver melhor e no caso
o objeto de uma visão melhor é a esperança de um mundo mais justo.

07. C
Comentário: O verbo querer no sentido de desejar é transitivo direto e por isso só pode ter como
complemento verbal representado por pronome oblíquo o O. 

08. C
Comentário: Ir à festa = contração da preposição que rege o verbo ir + artigo; artigo determinante
do  substantivo  música;  àquela  =  contração  da  preposição  pedida  pelo  nome  referência  +  o
pronome demonstrativo aquela. 

09. C
Comentário: Desenvolve o raciocínio sobre um determinado tema.

10. D
Comentário: Direito = curso que forma profissionais da lei; conjunto de normas e leis de um país;
direito = normas morais e éticas


