
LÍNGUA PORTUGUESA

BURRICE

Agora a mira está apontada para o cérebro. E quem dispara o míssil  é Paulo Rogério 
Duarte, de 23 anos. "Detesto mulher burra", diz. "Prefiro até que ela seja um pouco feminista (olha 
só: será que feminismo agora virou elogio?), mas que tenha inteligência. Não gosto de quem só 
fala abobrinha. Tem que ser bem-informada, pelo menos para não dar fora”. Sacou? Taí mais uma 
razão para ler jornal, ir ao cinema, ler livro, estudar e, principalmente, pensar. E tem outra coisa: 
cuidado com os erros de português. Não precisa falar difícil quando estiver com algum menino 
(isso, em vez de impressionar, decepciona), mas dizer "a gente fomos" não pega bem mesmo. As 
aulas de português podem ser úteis na hora da paquera. Quem diria...

(Os maiores defeitos das mulheres. In: Capricho, março de 1991, p. 43)

01. Com base no texto, pode-se afirmar que:
a) só fala abobrinha (t. 5) é um comportamento compatível com a representação do que seja uma 
mulher burra (I. 2).
b) um pouco (I. 3) atenua a afirmação "prefiro que a mulher seja feminista".
c) a mulher deve ser bem-informada, para P. R. Duarte, a fim de que não incorra em fiascos ou 
gafes.
d) a fala de P. R. Duarte permite inferir que, de sua parte, há condescendência às reivindicações 
das mulheres por direitos iguais aos homens, desde que não deixem de ser inteligentes.
e) P. R. Duarte, por empregar expressões como “falar abobrinha” e “dar fora”, caracteriza-se como 
falante de classe média baixa, com escolaridade incompleta.

02. “Tu nasceste na sala do terceiro ano. Vejo-te naquele dia de julho. Tua mão avançou para a 
carteira à procura de uma caneta e escreveu a primeira narrativa”.
No fragmento acima,  se  o pronome tu fosse substituído por  Vossa Excelência,  em lugar  das 
palavras destacadas teríamos:
a) nasceu – vos – sua
b) nasceu – o – sua
c) nasceste - a – vossa
d) nasceste – vos – sua
e) nasceste – vos - vossa

03. Ainda sobre o fragmento anterior, a presença do acento grave se justifica:
a) por ser uma locução adverbial feminina
b) para evitar a ambiguidade
c) por ser uma locução prepositiva
d) por ser palavra feminina
e) porque está no singular

04. “As aulas de português podem ser úteis na hora das paqueras”. As primeiras são importantes 
para a vida toda;  e as  segundas podem não durar muito;  mantendo-se o sentido original,  os 
termos sublinhados poderiam ser corretamente substituídos, respectivamente, por:
a) estas / aquelas
b) essas / aquelas
c) aquelas / essas
d) esta / aquela
e) aquelas / essas



05. O item em que o termo sublinhado, quando deslocado para antes ou depois do substantivo, 
NÃO apresenta possibilidade de qualquer modificação de sentido:
a) algum menino
b) mal velho
c) antigas realizações
d) espantosas propostas
e) novo ídolo

05. "Prefiro até que ela seja um pouco feminista...” A expressão ‘até que seja um pouco’ tem valor 
de:
a) certeza
b) possibilidade
c) súplica
d) conselho
e) pedido

06. “Não gosto de quem só fala abobrinha”. Sobre o termo destacado só não podemos afirmar 
que:
a) pode ser substituído sem alteração de sentido por apenas;
b) pertence à categoria gramatical dos advérbios;;
c) é classificado como palavra denotativa de exclusão;
d) Tem valor distinto de Só, ele vive no Brasil há três anos;
e) é palavra invariável.

As questões de 07 a 10 apresentam a mesma formulação. Deve-se marcar o item cuja frase se 
apresenta  redigida  da  forma  mais  adequada,  considerando-se  clareza,  elegância,  precisão  e 
correção.

07.
a)  Esperava-se  dias  melhores,  pois  havia  muita  gente  que  não  estavam  quites  com  os 
compromissos.
b) Esperava-se por dias melhores, pois haviam muitas pessoas que não estavam quites com os 
compromissos.
c)  Esperavam-se dias  melhores,  pois  havia  muitas  pessoas que não estavam quites com os 
compromiços.
d) Esperava-se por dias melhores, pois havia muitas pessoas que não estavam quites com os 
compromissos.
e) Esperavam-se por dias melhores, pois havia muitas pessoas que não estavam quites com os 
compromissos.

08.
a) Sente-se, pegue sua proposta, leia e analise o que o proprietário propõe.
b) Sente-se, pega a tua proposta, leia e analise o que o proprietário propõem.
c) Senta-te, pega tua proposta, lê e analise o que o proprietário propõe.
d) Não sente-se, pegue sua proposta, leia e analise o que o proprietário propõe.
e) Não se sentes, pega tua proposta, lê e analise o que o proprietário propõe.

09.
a) A maioria das pessoas vive com bastante previlégio e não reivindicam a ajuda dos outros.
b) A maioria das pessoas vivem com bastantes privilégios e não revindicam a ajuda dos outros.
c) A maioria das pessoas vivem com bastantes privilégios e não reivindicam à ajuda dos outros.



d) A maioria das pessoas que vive com bastante privilégio não reivindicam a ajuda dos outros.
e) As maiorias das pessoas que vivem com bastantes privilégios não reivindicam a ajuda dos 
outros.

10.
a) Os professores chegaram dezesseis minutos depois dos alunos mecherem nas mochilas e 
ainda os encontraram desageitados.
b) Os professores chegaram desesseis minutos depois dos alunos mexerem nas moxilas e ainda 
encontraram-nos desajeitados.
c) Os profesores chegaram dezesseis minutos depois de o aluno mexer nas mochilas e ainda os 
encontrou desajeitados.
d) Os professores chegaram dezesseis minutos antes de o aluno mexer nas mochilas e ainda o 
encontrou desageitado.
e) O professor chegou dezesseis minutos antes de os alunos mexerem nas mochilas e ainda os 
encontrou desajeitados.

GABARITO

01. B
Comentários: Todo pronome de tratamento leva o verbo para a terceira pessoa do singular ou do 
plural bem como os pronomes correspondentes.

02. B
Comentários: As locuções adverbiais femininas são craseadas para evitar a ambigüidade e não 
porque são locuções femininas.

03. A
Comentários: São termos dêiticos em relação a termos mencionados anteriormente na frase. 

04. D
Comentários: A mudança do adjetivo para antes ou depois do substantivo não altera o sentido da 
expressão o que não acontece nos demais casos.

05. B
Comentários: Traduzida pelo verbo no presente do subjuntivo.

06. B
Comentários: Palavra denotativa de inclusão e funciona como elemento de coesão por conexão 
ou sequencial.

07. D
Comentários: Esperava-se por no singular pois acompanha objeto direto preposicionado e o SE é 
classificado como pronome indeterminador do sujeito.  Esperavam-se dias melhores  – verbo no 
plural para acompanhar o sujeito “dias melhores”, o SE é pronome apassivador, compromissos, e 
o verbo haver no sentido de existir é impessoal mantendo-se no singular por caracterizar oração 
sem sujeito

08. A
Comentários: todos os verbos estão no imperativo afirmativo e devem obedecer à igualdade das 
pessoas do discurso, no caso, a terceira pessoa.



09. E 
Comentários:  privilégio,  reivindicar,  a  maioria  das  pessoas  vive  ou  vivem  e  a  maioria  das  
pessoas que vivem.

10. E
Comentários: dezesseis,  mexer,  mochilas,  desajeitados.  Encontrou  está  no  singular  porque 
concorda com professor.


