
PORTUGUÊS

Tratava-se de uma orientação pedagógica que acreditava  
no  papel  da  instrução  como  base  prévia  das 
transformações  sociais.  Ela  preconizava  uma  educação 
rigorosamente leiga em classes mistas, sem religião, com 
predomínio da ciência, apelando para a iniciativa do aluno  
e  criando  para  ele  condições  atraentes  de  aprendizado,  
com  o  fim  de  formar  cidadãos  independentes  não  
submetidos  aos  preconceitos.  Ao  mesmo  tempo,  Ferrer  
pregava a organização sindical  dos professores e a sua  
solidariedade  com  o  movimento  operário,  como 

consequência  lógica  do  pressuposto  segundo  o  qual  a  instrução  leiga  e  científica  leva  
necessariamente a desejar a transformação da sociedade. 

(Antônio Cândido, Teresina etc., Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1980)

01. Com base no texto, pode-se afirmar que o modelo pedagógico aí defendido pretendia aliar:
a) ciência, participação do aluno e transformação da sociedade.
b) leigos, corpo docente e sindicalização dos discentes.
c) religião, obscurantismo e mudança política.
d) promiscuidade, nivelamento social e cidadania.
e) quebra dos preconceitos, identidade operária e revolução.

02. Depreende-se do texto que:
a) o fim de qualquer educação é a iniciação em assuntos sexuais em classes mistas. 
b) o alvo de uma pedagogia revolucionária consistiria em transformar todo aluno em operário. 
c) o intuito desse novo sistema de ensino era buscar conciliar o aprendizado com uma atitude 
favorável à mudança social. 
d) o objetivo primeiro desse tipo de instrução era formar quadros militantes para o movimento 
sindical. 
e) a preocupação maior dessa postura educacional voltava-se para uma ética leiga, secular e 
liberal, mas anticientífica. 

"Crônica tem esta vantagem: não obriga ao paletó e gravata do editorialista, forçado a definir uma  
posição correta diante dos grandes problemas; não exige de quem a faz o nervosismo saltitante  
do repórter, responsável pela apuração do fato na hora mesma em que ele acontece; dispensa a  
especialização suada em economia, finanças, política nacional e internacional, esporte, religião e  
o mais que imaginar se possa. Sei bem que existem o cronista político, o esportivo, o religioso, o  
econômico, etc., mas a crônica de que estou falando é aquela que não precisa entender de nada  
ao falar de tudo. Não se exige do cronista geral a informação ou os comentários precisos que  
cobramos dos outros.  O que lhe pedimos é uma espécie de loucura mansa,  que desenvolva  
determinado ponto de vista não ortodoxo e não trivial, e desperte em nós a inclinação para o jogo  
da fantasia, o absurdo e a vadiação de espírito. Claro que ele deve ser um cara confiável, ainda  
na divagação. Não se compreende, ou não compreendo, cronista faccioso, que sirva a interesse  
pessoal ou de grupo, porque a crônica é território livre da imaginação, empenhada em circular  
entre os acontecimentos do dia, sem procurar influir neles. Fazer mais do que isto seria pretensão  
descabida de sua parte. Ele sabe que seu prazo de atuação é limitado: minutos no café da manhã  
ou à espera do coletivo." (Carlos Drummond de Andrade - "Ciao", in Shopping News - City News)



03. Segundo o que se depreende do texto, para Drummond a crônica poderia ser caracterizada 
como:
a) uma atividade literária em prosa, veículo de notícias sobre fatos da atualidade. 
b) uma atividade jornalística, isto é, noticiário científico ou literário, apresentado em linguagem 
simples e agradável. 
c)  uma atividade literária  que visa menos à especialidade e profundidade do assunto que ao 
entretenimento do leitor. 
d) uma reportagem disfarçada, pois nela não se nota "o nervosismo saltitante do repórter". 
e) uma reportagem, embora camuflada em atividade literária, na qual o jornalista não deve ser 
faccioso. 

04. Segundo Drummond, não é exato afirmar que:
a) A crônica (geral) deve ser fruto da fantasia e da vadiação de espírito do cronista, embora não 
deva tratar de trivialidade. 
b) O cronista geral não é obrigado a posicionar-se corretamente diante dos grandes problemas. 
c) Embora haja cronistas especializados em economia, finanças, etc., não se obriga o cronista 
geral à especialização em determinado assunto. 
d) O cronista geral não pode ser confundido com repórter, porque este visa à apuração de fatos, 
enquanto aquele deve "circular entre os acontecimentos do dia". 
e) O cronista geral deve ser confiável, embora não precise entender de nada, ao falar de tudo. 

05.  Assinale a alternativa em que ambas as expressões não se relacionam com o modelo de 
crônica apresentado por Drummond:
a) paletó e gravata; ponto de vista não ortodoxo.
b) nervosismo saltitante; território livre da imaginação.
c) prazo de atuação limitado; ponto de vista não trivial.
d) informação ou comentário preciso; apuração imediata do fato.
e) inclinação para o jogo da fantasia; especialização suada.

06.  “A desnecessidade do grito para se fazer ouvir mudou o caráter do jornalista...”.
A oração em destaque exprime idéia de:
a) fim.
b) concessão.
c) condição.
d) causa.
e) tempo.

07. A ____________ do uso de computadores restabeleceu o silêncio nas redações dos jornais, 
onde agora a voz do jornalista ____________ sem esforço.
Assinale a opção que apresenta as formas dos vocábulos que completam com correção a frase 
acima.
a) ascensão – sobressai.
b) ascenção – sobressai.
c) assenção – sobressai.
d) ascenção – sobressae.
e) assensão – sobressae.

08. Marque a opção em que a forma entre parênteses NÃO completa corretamente a frase, por 
não atender à regência do verbo.
a) O computador ________ aspirava era de última geração. (a que)
b) Aquela máquina de escrever, ________ ele tanto ansiou, ficou esquecida. (por que)



c) Emprestou o computador a um colega ________ não simpatizava. (com quem)
d) A época ________ me refiro é anterior a 1944. (em que)
e) As informações ________ dispomos foram pesquisadas na internet. (de que).

09. Face ____ inúmeras possibilidades que o computador lhe oferecia, começou ____ teclar ____ 
pressas.
Assinale a opção que completa corretamente a frase.
a) às – à – às
b) às – à – as
c) às – a – às
d) as – à – às
e) as – a – às

10. Segundo a norma culta, há ERRO de concordância na opção
a) A revista custa caro.
b) Os funcionários estão meio descrentes.
c) As equipes devem estar sempre alerta.
d) Às faturas estão anexo as listas de preço.
e) Todos chegaram ao continente salvo ele.

GABARITO

01. A
Comentário: o texto deixa claro que a participação do aluno e a profissionalização do docente é 
tão importante como a formação de uma sociedade independente de religião ou credo.

02. C
Comentário:  o objetivo desse propósito é a transformação da sociedade a maior preocupação 
evidenciada pelo autor.

03. C
Comentário: o  objetivo  da  crônica,  segundo  Drummond,  é  o  entretenimento;  é  capturar  o 
momento do cotidiano sem a preocupação com a profundidade de uma noticia.

04. A
Comentário: “...porque a crônica é território livre da imaginação, empenhada em circular entre os  
acontecimentos do dia, sem procurar influir  neles.” O Trivial, o dia a dia deve ser o objeto da 
crônica.

05. D
Comentário: na crônica não há necessidade de precisão do fato nem apuração, ela aparece num 
momento qualquer em que fatos do dia a dia sejam interessantes e capturados pelo observador.

06. A
Comentário:  a expressão destacada pode ser substituída por “a fim de se fazer ouvir” e indica 
uma circunstancia de finalidade introduzindo uma oração subordinada adverbial final.

07. A
Comentário:  questão  de  ortografia.  Normalmente  os  verbos  terminados  em  nder,  fazem  o 
substantivo em “são”; ascender = ascensão



08. D
Comentário: a questão envolve regência nominal e verbal e emprego dos pronomes relativos. A 
época a que me refiro é anterior a 1944. O verbo referir-se é transitivo indireto e regido pela 
preposição A.

09. C
Comentário:  questão  de  acento  grave  indicativo  de  crase.  Em  face  às  (o  nome  exige  a 
preposição  A –  locução  prepositiva)  inúmeras  possibilidades  que  o  computador  lhe  oferecia, 
começou a (antes de verbo não há crase) teclar às pressas (locução adverbial feminina de modo).

10. D
Comentário: o adjetivo “anexo” deve ser flexionado no feminino plural para concordar com “listas 
de preço”. 


