
 Português
Leia o texto:

Maria  Berlini  não  mentira  quando  dissera  que  não  trabalhava,  nem  estudava.  Mas 
trabalhara pouco depois da chegada ao Rio, com minguados recursos, que se evaporaram como 
por encanto. A tentativa de entrar para o teatro fracassara. Havia só promessas. Não era fácil 
como pensara. Mesmo não tinha a menor experiência. Fora estrela estudantil em Guará, isso, 
porém era menos que nada! Acabado o dinheiro, não podia viver de brisa! Em oito meses, fora 
sucessivamente chapeleira, caixeira de perfumaria, manicura, par se sustentar. Como chapeleira, 
não aguentar dois meses, que era duro, das oito da manhã às oito da noite, e quantas vezes 
mais, sem tirar a cacunda da labuta. 

Não  era  possível!  As  ambições  teatrais  não  haviam  esmorecido,  e  cadê  tempo? 
Conseguiria lugar de balconista numa perfumaria, com ordenado e comissão. Tinha jeito para 
vender,  sabia empurrar mercadoria no freguês.  Os cobres melhoravam satisfatoriamente.  Mas 
também lá passara pouco tempo. O horário era praticamente o mesmo, e o trabalho bem mais  
suave -  nunca imaginaria que houvesse tantos perfumes e sabonetes neste mundo! Contudo 
continuava numa prisão. Não nascera para prisões. Mesmo como seria possível se encarreirar no 
teatro, amarrada num balcão todo o santo dia? Precisava dar um jeito. Arranjou vaga de manicura 
numa barbearia, cujo dono ia muito à perfumaria fazer compras e que se engraçara com ela. Dava 
conta do recado mal e porcamente, mas os homens não são exigentes com um palmo de cara 
bonita.  Funcionava  bastante,  ganhava  gorjetas,  conhecera  uma  matula  de  gente,  era  muito 
convidada para almoços, jantares, danças e passeios, e tinha folgas - uf, tinha folgas! Quando 
cismava,  nem aparecia  na barbearia,  ia  passear,  tomar  banho de mar,  fazer  compras,  ficava 
dormindo... 
Marques Rabelo, A Guerra está em nós 

01- A protagonista  do  texto  é  caracterizada  de  diferentes  maneiras.  Assinale  a  opção  cuja 
qualidade não se aplica a ela.
a) altruísta
b) inexperiente
c) ambiciosa
d) esperta
e) ingênua

02- (fora do texto)  "...  o grau de inteligência requerido do trabalhador para fazer funcionar as 
novas máquinas era muito inferior ao que se exigia do artesão qualificado na época precedente."; 
este segmento equivale a dizer-se que:
a) o artesão perdeu importância com a nova tecnologia; 
b) os assalariados deveriam ganhar mais que os artesãos; 
c) a nova tecnologia requeria melhor qualificação do artesão;
d) o artesão qualificado era mais exigido que os novos trabalhadores;
e) as novas máquinas retiraram a qualificação dos empregados. 

03-  "...,  cônscio  de  sua  insignificância  como  indivíduo...";  o  item  em  que  uma  das  palavras 
indicadas não deve ser escrita com SC é:
a) suscitar, ascender, ascessório; 
b) rescindir, transcendência, renascer;
c) discente, descendência, enflorescer;
d) seiscentos, prescindir, acrescentar;
e) discernir, remanescer, fascismo. 



04- "____ esperança jamais  _____ de acabar  enquanto  você tiver  forças para  vencer  _____ 
decepções, energia para superar ____ dificuldades ____ que todos estamos sujeitos:
a) A - há - as - as - a 
b) À - há - às - as - a
c) A - a - as - as - a
d) A - há - às - as – à
e) Há – a – às – as –a  

05-  "A ...............  de  uma  guerra  nuclear  provoca  uma  grande  ..............  na  humanidade  e  a 
deixa ............... quanto ao futuro."
a) espectativa - tensão - exitante 
b) espectativa - tenção - hesitante 
c) expectativa - tensão - hesitante
d) expectativa - tenção - hezitante
e) espectativa - tenção - exitante

06- "A cartomante --------me referi, e ----------previsão restituiu a paz a Camilo, saiu-se bem".
a) a quem, de cuja
b) de que, em cuja
c) que, de que.
d) à que, por cuja
e) a que, cuja

07- "Ainda  ______  furiosa,  mas  com ________  violência,  proferia  injúrias  ___________  para 
escandalizar todos”. 
a) meia, menos, bastante 
b) meio, menos, bastante 
c) meio, menos, bastantes 
d) meia, menas, bastantes

08- "Amanhã faz um mês que a senhora está longe de casa. Da oração destacada, na frase 
transcrita, é correto dizer: 
a) Trata-se de uma oração em que o sujeito está elíptico, e o verbo é de ligação 
b) A oração tem por sujeito a palavra amanhã, e o verbo é transitivo direto
c) A oração tem por sujeito um mês e o verbo é intransitivo
d) Trata-se de uma oração sem sujeito, e o verbo é transitivo direto
e) A oração tem sujeito indeterminado, e o verbo é de ligação

09- "Ao lugar de onde eles ...................., .................... diversas romarias. "
a) provém; afluem 
b) provêm; aflue
c) provêm; aflui
d) provêem; afluem
e) provêm; afluem 

10-  "Assim  eu  quereria a  minha  última  crônica:  que  fosse pura  como  este  sorriso." 
(Fernando Sabino)  Assinale  a  série  em que estão devidamente classificadas  as formas 
verbais em destaque.
a) futuro do pretérito, presente do subjuntivo
b) pretérito mais-que-perfeito, pretérito imperfeito do subjuntivo
c) pretérito mais-que-perfeito, presente do subjuntivo



d) futuro do pretérito, pretérito imperfeito do subjuntivo
e) pretérito perfeito, futuro do pretérito

Gabarito
01.  A
Comentários:  segundo  o  pensamento  de  Comte  (1798-1857),  tendência  ou  inclinação  de 
natureza instintiva que incita o ser humano à preocupação com o outro e que, não obstante sua 
atuação espontânea, deve ser aprimorada pela educação positivista, evitando-se assim a ação 
antagônica  dos  instintos  naturais  do  egoísmo;  amor  desinteressado  ao  próximo;  filantropia, 
abnegação. (Dicionário Eletrônico Antonio Houaiss)

02. D
Comentários:  é  uma paráfrase do que está escrito  na opção D.Quanto mais preparado,mais 
exigido.

03. A
Comentários: acessório - questão de ortografia.

04. A 
Comentários: artigo, verbo haver, artigo, artigo e preposição pedida pelo termo “sujeitos” que é 
regido pela preposição A; no emprego do pronome relativo a preposição migra para antes do 
pronome relativo.

05. C
Comentários: questão de ortografia. Nesses casos é fundamental a consulta ao dicionário.

06. E
Comentários: questão de emprego dos pronomes relativos. Quando o segundo termo depois do 
espaço não for substantivo, emprega-se que, quem ou o qual e flexões; se o segundo termo for  
um  substantivo,  emprega-se  cujo  concordando  com  esse  segundo  termo.  Dependendo  da 
regência, o pronome relativo pode ser ou não precedido de preposição.

07. C
Comentários: questão de concordância nominal. “Meio”antes de adjetivo é um advérbio e por isso 
invariável; “menos” sempre invariável; depois do substantivo, o termo “bastante” é um adjetivo e 
concorda com o substantaivo.

08. C
Comentários:  o  verbo fazer  no sentido  de tempo decorrido  é impessoal  exemplificando uma 
oração sem sujeito e classificado como intransitivo.

09. E
Comentários: o verbo “provir”é derivado do verbo “vir” e é conjugado como ele, acentuado com 
circunflexo para marcar o plural e a forma verbal “afluem” está no plural para concordar com o 
sujeito posposto “diversas romarias”.

10. D
Comentários:  os tempos verbais são determinados e reconhecidos pelas suas terminações = 
desinências e os modos da seguinte forma: indicativo = certeza; subjuntivo = hipótese; imperativo 
= comando. 




