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Todo mundo tem alguém que admira. Pode ser a mãe, um professor, uma 
personagem histórica. Essa figura nos faz almejar ser melhor. Isso também é 
verdade nos estudos. Quase todo bom aluno tem um professor inspirador, um 
parente que quer imitar, um bom exemplo. Felipe Brum, de 10 anos, morador de 
Brasília, tem dois: seu avô materno, Ribamar Ferreira, e Bruno, seu irmão mais 
velho. Ribamar é engenheiro e serve de inspiração para Felipe desde que, numa 
visita  à construção de uma pousada da família  na Bahia,  mostrou-lhe que a 
matemática serve para construir  coisas. “Quero construir  robôs para ajudar a 
salvar a humanidade do desmatamento”, diz o menino. “Para fazer meu robô, sei 
que  vou  ter  de  estudar  engenharia.”  Bruno,  seu  irmão  mais  velho,  também 
segue a carreira do avô. Passou no vestibular com 16 anos. “Eu também quero 
passar  na  UnB”,  diz  Felipe,  sem  saber  direito  o  que  significa  a  sigla,  da 
Universidade de Brasília. Seu plano para conseguir a vaga já está em prática. 
Estuda duas horas todos os dias e tem como meta a nota mínima 8.

Considerando o texto acima, julgue os item a seguir:

01. A expressão “todo mundo” (l.1 ) equivale semanticamente a “ o mundo todo”.

02. A vírgula existente entre os termos “um professor” e “uma personagem histórica (l.1/2) poderia 
ser substituída, sem prejuízo semântico ou gramatical, pela conjunção “ou”.

03.  O pronome demonstrativo “essa” (l.2 ) possui função anafórica e remete aos termos “mãe”, 
“professor” e “personagem histórica” (l.1/2).

04. O verbo “almejar” (l.2) equivale semanticamente a “aspirar”.

05. A alteração da expressão “quase todo bom aluno” (l.3)  para o plural não provocaria prejuízo 
ao sentido do trecho, nem constituiria erro gramatical.

06. As vírgulas após “inspirador” (l.3) e “imitar” (l.4) poderiam ser substituídas por ponto-e-vírgula, 
sem incorrer em erro gramatical.

07. O termo “seu irmão mais velho”, que aparece entre vírgulas, (l.5/6) exerce, no texto, a função 
de aposto do termo imediatamente anterior.

08. O pronome “lhe” (l.7) retoma o termo “Felipe”.

09. As aspas existentes no texto justificam-se por indicar discurso direto.

10. Se a oração “Para fazer meu robô” (l.9) estivesse posposta a sua oração principal, a vírgula 
entre essas duas orações seria dispensável.



GABARITO

01. E
Comentários: “Todo mundo” equivale a “todos”. Para que se tivesse o sentido de “o mundo todo” 
haveria de se ter a expressão “ todo o mundo”.

02. C
Comentários: Ler-se-ia: Pode ser a mãe, um professor ou uma personagem histórica.

03. C
Comentários: Possui função anafórica o termo que tem como referente um outro termo já citado, 
como  é  o  caso  do  pronome “essa”,  que  possui  como  referente  “a  mãe,  um  professor,  uma 
personagem histórica”.

04. C
Comentários: Um dos sentidos de aspirar é, de fato, almejar.

05. E
Comentários:  Tal  alteração  não  provocaria  alteração  de  sentido,  porém  acarretaria  erro 
gramatical, já que a forma verbal que se refere ao termo em questão apresenta-se no singular 
(tem).

06. E
Comentários: O ponto-e-vírgula  não deve ser  usado para  separar  termos de mesma função 
sintática.

07. C
Comentários: entende-se como aposto o termo que explica, especifica, resume outro termo da 
oração. Nesse caso, “seu irmão mais velho ” explica o termo anterior “Bruno”.

08. C
Comentários: Leia-se:  Ribamar (...)  mostrou a  Felipe que a  matemática  serve para construir 
coisas.

09. C
Comentários: O discurso direto pode ser marcado por travessão (principalmente em diálogo) ou 
aspas (principalmente em falas isoladas, sem diálogo).

10. C
Comentários: A vírgula é dispensável quando a oração subordinada adverbial vem depois da 
principal.


