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AULA 1 

 

 Olá, amante da língua portuguesa! 

 Seja bem-vindo (a) ao Clube IFM! Durante nossa jornada, aprofundaremos 

aspectos importantes da nossa língua, com vistas ao bom desempenho estudantil e 

profissional.  

 Aproveite sua estada! Rumo ao sucesso! 

 

 

1. LOTERIA ORTOGRÁFICA 
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2. TEXTO E GRAMÁTICA 

 

Leia o texto a seguir para responder às questões de 1 a 5.  

Uma barata acordou um dia e viu que tinha se transformado num ser humano. 

Começou a mexer suas patas e viu que só tinha quatro, que eram grandes e pesadas e de 

articulação difícil. Não tinha mais antenas. Quis emitir um som de surpresa e sem querer 

deu um grunhido. As outras baratas fugiram aterrorizadas para trás do móvel. Ela quis 

segui-las, mas não coube atrás do móvel. O seu segundo pensamento foi: “Que horror… 

Preciso acabar com essas baratas…” 

Pensar, para a ex-barata, era uma novidade. Antigamente ela seguia seu instinto. 

Agora precisava raciocinar. Fez uma espécie de manto com a cortina da sala para cobrir 

sua nudez. Saiu pela casa e encontrou um armário num quarto, e nele, roupa de baixo e 
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um vestido. Olhou-se no espelho e achou-se bonita. Para uma ex-barata. Maquiou-se. 

Todas as baratas são iguais, mas as mulheres precisam realçar sua personalidade. 

Adotou um nome: Vandirene. Mais tarde descobriu que só um nome não bastava. A que 

classe pertencia?… Tinha educação?… Referências?… Conseguiu a muito custo um 

emprego como faxineira. Sua experiência de barata lhe dava acesso a sujeiras mal 

suspeitadas. Era uma boa faxineira. 

Difícil era ser gente… Precisava comprar comida e o dinheiro não chegava. As 

baratas se acasalam num roçar de antenas, mas os seres humanos não. Conhecem-se, 

namoram, brigam, fazem as pazes, resolvem se casar, hesitam. Será que o dinheiro vai 

dar? Conseguir casa, móveis, eletrodomésticos, roupa de cama, mesa e banho. 

Vandirene casou-se, teve filhos. Lutou muito, coitada. Filas no Instituto Nacional de 

Previdência Social. Pouco leite. O marido desempregado… Finalmente acertou na 

loteria. Quase quatro milhões ! Entre as baratas ter ou não ter quatro milhões não faz 

diferença. Mas Vandirene mudou. Empregou o dinheiro. Mudou de bairro. Comprou 

casa. Passou a vestir bem, a comer bem, a cuidar onde põe o pronome. Subiu de classe. 

Contratou babás e entrou na Pontifícia Universidade Católica. 

Vandirene acordou um dia e viu que tinha se transformado em barata. Seu 

penúltimo pensamento humano foi : “Meu Deus!… A casa foi dedetizada há dois 

dias!…”. Seu último pensamento humano foi para seu dinheiro rendendo na financeira e 

que o safado do marido, seu herdeiro legal, o usaria. Depois desceu pelo pé da cama e 

correu para trás de um móvel. Não pensava mais em nada. Era puro instinto. Morreu 

cinco minutos depois , mas foram os cinco minutos mais felizes de sua vida. 

Kafka não significa nada para as baratas… 

Luís Fernando Veríssimo 

 

QUESTÃO 1 - Com base nas informações do texto e nas relações entre as partes que o 

constituem, assinale a opção correta.  

 

(A) Os parágrafos estão dispostos de maneira a desenvolver uma sequência temporal de 

acontecimentos, o que permite classificar o texto como predominantemente narrativo.  

(B) O primeiro parágrafo estrutura-se basicamente em torno de relação de causa e 

consequência, pois expõe , inicialmente, que uma barata se transformou em ser humano.  

(C) O período “Ela quis segui-las, mas não coube atrás do móvel.” (1º parágrafo) 

cumpre duas funções coesivas: retomar o termo “suas patas” e traduzir uma explicação.  

(D) No trecho “Olhou-se no espelho e achou-se bonita”, a palavra “se”, nas duas 

ocorrências, traduz reciprocidade.   

(E) A ideia central do texto é que uma mulher se animaliza, transformando-se em 

barata.  

 

QUESTÃO 2 - De acordo com os aspectos morfossintáticos e os mecanismos de coesão 

utilizados no texto, assinale a opção correta.  

(A) A coesão textual seria preservada, caso a palavra destacada em  “Todas as baratas 

são iguais, mas as mulheres precisam realçar sua personalidade”, que relaciona as duas 

orações, fosse substituída pela conjunção “embora”.  

(B) Embora os vocábulos “barata” (1º parágrafo) e “ex-barata” (1º. parágrafo) traduzam 

sentidos diferentes, a substituição do primeiro pelo segundo comprometeu a coesão 

textual.  

(C) Em “Quis emitir um som de surpresa e sem querer deu um grunhido”, a estrutura 

destacada deve vir, obrigatoriamente, entre vírgulas.  



(D) Em  “Que horror… Preciso acabar com essas baratas…” (segundo parágrafo), o 

pronome “essas”  foi utilizado incorretamente. Em seu lugar, deveria ter sido empregada 

a forma “estas”.  

(E) Em “A que classe pertencia?”, a estrutura destacada corresponde, sintaticamente, a 

complemento verbal indireto.  

 

QUESTÃO 3 - Com base nas regras de concordância, de regência e de colocação do 

pronome átono prescritas pela norma-padrão e considerando os períodos “As outras 

baratas fugiram aterrorizadas para trás do móvel. Ela quis segui-las, mas não 

coube atrás do móvel”, assinale a opção correta.  

(A) No lugar de “fugiram” poderia ser empregada a construção “fugiu”. 

(B) As formas “fugiram” e “aterrorizadas” permaneceriam corretas , caso o termo “As 

outras baratas” fosse substituído por “Os outros insetos”.  

(C) Caso julgasse necessário, o autor poderia substituir o trecho “mas não coube atrás 

do móvel” por “mas não couberam atrás do móvel”.  

(D) O autor poderia substituir “Ela quis segui-las” por “Ela as quis seguir”.  

(E) Caso resolvesse, o autor poderia substituir a construção “segui-las” pela redação 

“segui-lhes”. 

 

QUESTÃO 4 – A expressão  sublinhada em “Sua experiência de barata lhe dava acesso 

a sujeiras mal suspeitadas” (2º. parágrafo) é, do ponto de vista semântico, equivalente à 

seguinte oração:  

(A) que eram mau suspeitadas.  

(B) que suspeitaram.  

(C) que não eram bem suspeitadas.  

(D) que suspeitadamente surgiram. 

(E) que não eram de bom suspeitação.  

 

QUESTÃO 5 - Considerando as classes gramaticais utilizadas no trecho “Vandirene 

acordou um dia e viu que tinha se transformado em barata. Seu penúltimo 

pensamento humano foi : “Meu Deus!… A casa foi dedetizada há dois dias!”, 

assinale a opção correta.  

(A) O vocábulo “que” foi empregado como pronome relativo.  

(B) A expressão “um dia” tem valor adverbial.  

(C) O vocábulo “penúltimo” é substantivo abstrato.  

(D) O vocábulo “dedetizada” tem valor adjetivo.  

(E) O vocábulo “humano” é substantivo concreto. 
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 Olá, amante da língua portuguesa! 

 Seja bem-vindo (a) ao Clube IFM!. Está estudando muito? Quantas horas por dia? 

 Que tal um excelente teste de conhecimentos linguísticos?  

Texto para os itens de 1 a 10. 

A sociedade moderna entende as unidades penitenciárias como locais onde se 

devem depositar aqueles que não se ajustam aos padrões de convivência estabelecidos, 

aqueles que infringem a lei e a ordem pactuada e, por isso, merecem ser punidos com a 

perda do direito à liberdade e, até mesmo, esquecidos.  

No entanto, as unidades prisionais devem ser vistas como centros de 

ressocialização, para onde se encaminham os indivíduos que cometeram delitos perante 

a lei e onde deveriam “reaprender” a viver em sociedade. Na realidade atual, 

diariamente se veem casos em que a superlotação das unidades prisionais, a falta de 

pessoal técnico para atendimento e a ausência de atividades trabalhistas e educativas 

transformam as prisões em verdadeiras masmorras medievais. São poucas as unidades 

que conseguem articular ações que efetivamente busquem ressocializar os apenados.  

Segundo dados estatísticos, o número de presos tem aumentado dia após dia, e as 

ações realizadas pelo Estado não atacam a causa do problema ou promovem a 

prevenção. O insucesso das ações educativas e de ressocialização evidencia o 

decaimento do sistema penitenciário, no qual o apenado em reclusão deveria ter a seu 

dispor atividades que o levem a refletir e possibilitar a chance de se reestruturar para o 

retorno à sociedade. Todas as condições fazem da prisão uma escola da criminalidade 

para os jovens encarcerados, que, por falta de acolhimento, de trabalho e de 

possibilidades de reinserção, ao serem libertados, serão atirados no submundo miserável 

da desgraça moral.  

É no período em que está recluso que o apenado deveria ter acesso a palestras, 

trabalhos manuais e intelectuais, debates, conversas, oficinas, educação formal e 

literatura. Enfim, deveria ser apresentado aos diversos instrumentos que possam levá-lo 

à reflexão sobre suas possibilidades e que possam auxiliá-lo e levá-lo a uma 

transformação. Nesse contexto, a leitura tem papel fundamental.  

 

AULA 2 
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Neli Miotto,  XXVII Congresso Brasileiro de Documentação e Ciência da Informação (com adaptações). 

1. Considerando as informações do texto, o ponto de vista defendido pelo autor é  que 

se devem perceber as unidades prisionais como centros de ressocialização, que 

recepcionam os indivíduos praticantes de delitos ante a lei e oferecem a eles 

instrumentos para  “reaprender” a viver em sociedade.  

2. As ideias explicitadas no primeiro parágrafo mostram uma visão da sociedade 

moderna que vai de encontro ao posicionamento do autor durante o texto. 

3. Em “É no período em que está recluso que o apenado deveria ter acesso a palestras, 

trabalhos manuais e intelectuais, debates, conversas, oficinas, educação formal e 

literatura”, a palavra destacada é pronome relativo e retoma o antecedente “período em 

que está recluso”. 

4. No trecho “... e, por isso, merecem ser punidos com a perda do direito à liberdade e, 

até mesmo, esquecidos”, o sentido do verbo grifado equivale a “apenados”.  

5. Se, no trecho “Segundo dados estatísticos, o número de presos tem aumentado dia 

após dia, e as ações realizadas pelo Estado não atacam a causa do problema ou 

promovem a prevenção”, as expressões grifadas forem substituídas, respectivamente, 

por as quantidades da população carcerária e a maioria das ações realizadas pelo 

Estado, seria gramaticalmente correto o seguinte registro: “Segundo dados estatísticos, 

as quantidades da população carcerária tem aumentado dia após dia, e a maioria das 

ações realizadas pelo Estado não atacam a causa do problema ou promovem a 

prevenção”. 

6. Segundo o último parágrafo do texto, a leitura deveria ser apresentada aos apenados 

como importante instrumento de reflexão e transformação.  

7. Os termos grifados em “Segundo dados estatísticos, o número de presos tem 

aumentado dia após dia, e as ações realizadas pelo Estado não atacam a causa do 

problema ou promovem a prevenção “ são, respectivamente, do ponto de vista 

morfológico, conjunção e substantivo.  

8. O vocábulo destacado em “(...) para onde se encaminham os indivíduos que 

cometeram delitos perante a lei” é acentuado pela mesma razão do vocábulos “régia” e 

“veículos”.  

9. Quanto à tipologia, o texto classifica-se como dissertativo-argumentativo.  

10. Em “Na realidade atual, diariamente se veem casos em que a superlotação das 

unidades prisionais”, registrou-se voz passiva sintética.  

Os itens de 11 a 15 apresentam trechos adaptados de texto do Correio Braziliense. 

Julgue-os quanto ao respeito às normas gramaticais da língua padrão.  



11. A Organização Mundial da Saúde (OMS), calcula que a gripe espanhola, a mais 

mortal pandemia da história, tenha tirado a vida de 50 milhões de pessoas no 

planeta entre 1918 e 1920.  

12. No Brasil, a população da época era de cerca de 30 milhões de habitantes. Nesse 

período, de acordo com o acervo da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), 65% dos 

brasileiros pegou a doença e pelo menos 35 mil morreu.  

13. Neste momento, a situação é desesperadora. O Brasil tornou-se o epicentro da 

pandemia em escala global. Em âmbito nacional, a rede hospitalar pública e 

particular reservada à pacientes da doença entraram em colapso. 

14. Nos últimos dias, o país bateu seguidos recordes de óbitos em 24 horas. No 

território nacional, onde há falta de vacina para imunização em massa da 

população, a fila de espera por uma vaga em UTIs pode chegar a 40 mil pessoas, 

segundo o fórum criado por governadores para juntar esforços e unificar as 

ações de combate ao coronavírus. 

15. O elevadíssimo número de infectados, com alto nível de mortalidade, e a 

necessidade de ações governamentais para a contenção da mobilidade social, 

como isolamento e quarentena, veem tendo como resultados o estrangulamento 

dos sistemas de saúde e a crise insuperavel na sustentação das economias das 

nações.  
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AULA 3 – CLUBE DE LEITURA 

I. Principais peripécias do enredo de A Metamorfose, de Franz Kafka.  

Gregor, caixeiro-viajante, não gosta do seu trabalho e muito menos do seu chefe. 

Todavia, uma dívida da família o obriga a manter o trabalho para sustentar os pais e a 

irmã mais nova. Um dia, ele acorda atrasado para pegar o trem e vê-se transformado em 

um inseto gigante. A sua primeira preocupação é estar atrasado para o trabalho e não 

conseguir sair da cama em razão de sua nova forma. A luta para levantar é angustiante e 

torna-se ainda pior quando o gerente da firma vai até a sua casa a fim de entender o 

atraso.  

Enquanto tenta acalmar o gerente e a sua família, procura levantar da cama e 

abrir a porta do quarto. Seu objetivo é convencer a todos de que sofreu um pequeno 

contratempo, mas já estava pronto para ir trabalhar. Nesse meio-tempo, a sua voz se 

transforma em ruídos. Sem conseguir se comunicar com o protagonista, a família fica 

ainda mais preocupada e chama um médico e um marceneiro para destrancar o quarto. 

Gregor consegue abrir a porta e logo vai em direção do gerente, para dar-lhe uma 

explicação sobre o seu atraso, sem se importar com a sua estranha aparência. A visão 

assusta a todos: o gerente foge devagar, sua mãe quase desmaia. O único que toma 

alguma atitude é seu pai, que, sacudindo uma bengala, expulsa o inseto de volta para o 

quarto.  

A vida de Gregor passa a ser ali. Sua irmã o alimenta e mantém o quarto limpo 

por algum tempo. No começo, ele se distrai com as conversas da família, principalmente 

sobre sua situação financeira. Esse é um tema que o preocupa muito, e ele só se acalma 

quando descobre que o pai ainda tem algumas economias, já que era o filho que os 

sustentava. Com o tempo, o protagonista aprende a andar melhor com as suas novas 

"pernas finas" e começa a caminhar pelo quarto. Sua irmã percebe e resolve retirar os 

móveis do local, para que ele possa andar mais livremente. Ele não quer, porque retirar 

os móveis era acabar com o seu resto de humanidade.  

Com poucos recursos financeiros, a família resolve alugar um dos quartos. Três 

inquilinos passam a morar na casa e "dominar" o ambiente doméstico. Um dia, a irmã 

está praticando violino e, atraído pela música, ele caminha para a sala de estar, onde os 
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inquilinos o avistam. É então que eles rompem o contrato de aluguel e ameaçam 

processar a família. A irmã, que até então tentava protegê-lo, passa também a atacá-lo e 

sugere que a família pense em se livrar dele. Logo depois, Gregor morre de inanição. 

II. Questões propostas 

Numa manhã, ao despertar de sonhos inquietantes, Gregório Samsa deu por si 

na cama transformado num gigantesco inseto. Estava deitado sobre o dorso, tão duro 

que parecia revestido de metal, e, ao levantar um pouco a cabeça, divisou o 

arredondado ventre castanho dividido em duros segmentos arqueados, sobre o qual a 

colcha dificilmente mantinha a posição e estava a ponto de escorregar. Comparadas com 

o resto do corpo, as inúmeras pernas, que eram miseravelmente finas, agitavam-se 

desesperadamente diante de seus olhos.  

Capítulo 1 

1.  A oração “ao despertar de sonhos inquietantes” classifica-se  em subordinada 

adverbial temporal reduzida de infinitivo.  

2. Na linha 2, a palavra “que” admite a substituição por “porquanto”, sem prejuízo 

para a correção gramatical e para o sentido original.  

3. O termo “sobre o qual” (destacado) exerce função sintática de complemento 

nominal.  

A certa altura, durante o longo fim de tarde, viu as portas laterais abrir-se 

ligeiramente e ser novamente fechada; mais tarde, sucedeu o mesmo com a porta do 

outro lado. Alguém pretendera entrar e mudara de ideias. Gregório resolveu postar-se ao 

pé da porta que dava para a sala de estar, decidido a persuadir qualquer visitante 

indeciso a entrar ou, pelo menos, a descobrir quem poderia ser. Mas esperou em vão, 

pois ninguém tornou a abrir a porta. De manhã cedo, quando todas as portas estavam 

fechadas à chave, todos tinham querido entrar; agora, que ele tinha aberto uma porta e a 

outra fora aparentemente aberta durante o dia, ninguém entrava e até as chaves tinham 

sido transferidas para o lado de fora das portas. 

Capítulo 2 

4. Na linha 1, o vocábulo “durante” é, morfologicamente, advérbio de tempo.  

5. O verbo “abrir-se”, na linha 1, pode ser substituído corretamente por “abrirem-

se”.  

6. A estrutura “a entrar ou, pelo menos, a descobrir” corresponde a objeto indireto 

oracional composto.  



7. O trecho “Alguém pretendera entrar e mudara de ideias” admite, sem prejuízo 

para a correção gramatical e para a coerência textual, a seguinte reescritura: 

“Alguém havia pretendido entrar e tinha mudado de ideias”. 

Logo que o relógio batia as dez, a mãe tentava despertar o marido com palavras 

meigas e convencê-lo depois a ir para a cama, visto que assim nem dormia descansado, 

que era o mais importante para quem tinha de entrar ao serviço às seis da manhã. (...) A 

mãe sacudia-lhe a manga, sussurrando-lhe ternamente ao ouvido, mas ele não se 

deixava levar. (...) A irmã de Gregório (1) começou a tocar, enquanto os pais, sentados 

de um lado e doutro, lhe observavam atentamente os movimentos das mãos (2). Atraído 

pela música (3), Gregório aventurou-se a avançar ligeiramente, até ficar com a cabeça 

dentro da sala de estar. Quase não se surpreendia com a sua crescente falta de 

consideração (4) para com os outros (5); fora-se o tempo em que se orgulhava de ser 

discreto 

Capítulo 3 

8. O trecho “Logo que o relógio batia as dez”, admite, sem prejuízo para a correção 

gramatical e para o sentido original, a seguinte reescritura: “Logo que bateu dez 

horas no relógio”.  

9. As duas ocorrências do pronome “lhe” (destacados) são, respectivamente, 

adjunto adnominal e objeto indireto.  

10. Os termos de 1 a 5 (destacados) desempenham, respectivamente, as seguintes 

funções sintáticas: adjunto adnominal (1), adjunto adnominal (2), agente da 

passiva (3), complemento nominal (4), complemento nominal (5).  
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AULA 4 – TÓPICOS DA LÍNGUA 

 

PRONOME RELATIVO QUE e SETE FUNÇÕES SINTÁTICAS 

 

(Agente de Polícia Legislativa) A atividade policial pode ser verificada em quase todas 

as organizações políticas que conhecemos, desde as cidades-estado gregas até os 

Estados atuais. Entretanto, o seu sentido e a forma como é realizada têm variado ao 

longo do tempo. A ideia de polícia que temos hoje é produto de fatores estruturais e 

organizacionais que moldaram seu processo histórico de transformação. 

 

No primeiro parágrafo, o pronome relativo “que” exerce, nas duas primeiras 

ocorrências, a função de complemento verbal e, na terceira, a de sujeito da oração em 

que se insere. 

 

 

FUNÇÃO 1 - O povo carece de medidas que garantam saúde e bem-estar.  

 

 

FUNÇÃO 2 - A problema que o especialista evidenciou apresenta bases científicas. 

 

 

FUNÇÃO 3 - Os artigos a que o ministro se referiu são vetustos.  

 

 

FUNÇÃO 4 - A cidade em que trabalhamos é organizada. 

 

 

FUNÇÃO 5 - Essa é a falsa ideia por que a sociedade é influenciada.  

 

 

FUNÇÃO 6 - O insensato que fui fez-me sofrer muito.  

 

 

FUNÇÃO 7 - As informações de que tenho necessidade são sigilosas. 

 

 

Sua vez! Indique a função sintática do pronome relativo nos períodos seguintes. 
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1. Chamei todos os santos de que sou devocioneiro. 

 

2. Trata-se de período histórico que poucos especialistas mencionam em suas 

obras.  

 

3. Ele busca informações e dados que detectam intenções dissimuladas.  

 

4. “Ao pé do leito derradeiro, em que descansas desta longa vida, aqui venho e 

virei, pobre querida, trazer-te o coração do companheiro.” (Machado de Assis) 

 

5. As ações de espionagem de que os serviços secretos dependem são importantes 

para evitar conflitos.  

 

 

 
 

 

 

 

https://www.pensador.com/autor/euclides_da_cunha/
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REDAÇÃO: PROVA ELIMINATÓRIA E CLASSIFICATÓRIA. 

 

Leia o texto seguinte. 

O processo de globalização tem sido objeto de ataques de intelectuais, políticos e 

governantes mundo afora. (...) Essas críticas servem, quando muito, para promover a 

instabilidade política mundial, dado que a globalização é processo estrutural e, portanto, 

imune a críticas ou à vontade política. Trata-se de fenômeno resultante da trajetória do 

capitalismo avançado, que, com o auxílio decisivo das novas tecnologias, enfrenta a 

ferrenha disputa por mercados na realização de seus lucros. 

Nada como uma pandemia como a do novo coronavírus, para revelar os 

impactos mais insólitos da globalização sobre as economias dos países ocidentais 

avançados, em especial o da vulnerabilidade da superpotência norte-americana. 

Ancorados nos elevados lucros de suas empresas de tecnologia de ponta, os Estados 

Unidos deixaram a cargo de outros países toda a produção industrial intensiva em mão 

de obra. A China, que durante anos enviou centenas de milhares de estudantes aos 

Estados Unidos, soube combinar a absorção e o aprimoramento das novas tecnologias 

com a multiplicação de indústrias intensivas em mão de obra, tornando-se a maior 

supridora mundial de panos de prato a insumos para a indústria farmacêutica e 

laboratórios de pesquisa. 

O combate à pandemia tem sido dificultado pela carência, em muitos países, de 

respiradores, equipamentos de proteção para os profissionais da saúde e insumos para 

pesquisa e testes de pacientes. Ironia das ironias, o Brasil se viu na contingência de 

buscar rotas alternativas às que incluem escala nos Estados Unidos, para evitar o 

confisco dos equipamentos importados da China, pelas autoridades daquele país. Só nos 

resta esperar pelo fim da pandemia para ver o que o futuro nos reserva. 

Flávio Saliba, Doutor em Sociologia pela Universidade de Paris (1980), Pós-doutorado na Berkeley University 

(1994), Professor de Sociologia da UFMG (com adaptações).  
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Considerando que o texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um 

texto dissertativo acerca do seguinte tema. 

GLOBALIZAÇÃO E PANDEMIA DE CORONAVÍRUS.  

 

Ao elaborar seu texto, trate, necessariamente, dos seguintes aspectos: 

 - pandemia e desaceleração da globalização; [valor: 5,00 pontos] 

-  pandemia e movimento de autoproteção dos países; [valor: 6,00 pontos] 

-  efeitos das diferenças econômicas, tecnológicas e políticas dos países do 

globo; [valor: 6,00 pontos] 

- importância da dimensão mundial dos intercâmbios sociais. [valor: 6,00 

pontos] 

PADRÃO DE RESPOSTA 

O candidato deverá elaborar texto dissertativo completo (introdução, 

desenvolvimento e fechamento) e atender, necessariamente, aos tópicos solicitados. 

Quanto ao primeiro tópico, espera-se que o candidato evidencie que o mundo já 

vinha experimentando políticas protecionistas e guerras comerciais que fizeram com 

que especialistas alertassem para uma trajetória de desglobalização nos últimos anos. 

Depois de atingir o pico no início dos anos 2000, o comércio global e o investimento 

direto estrangeiro tiveram uma diminuição como proporção do PIB mundial a partir da 

crise de 2008. Agora, a pandemia de coronavírus, casada com a maior recessão desde a 

crise de 1929, deve aprofundar a tendência do que alguns chamam de "slowbalization", 

ou desaceleração da globalização, como conhecida até hoje. A crise atual indica que o 

mundo verá a disrupção das atuais cadeias globais de produção impulsionada por 

políticas protecionistas, busca por uma produção regionalizada e intensificação das 

tensões geopolíticas. 

Quanto ao segundo tópico, espera-se que o candidato mostre que o movimento 

dos países até agora foi o de autoproteção. O governo americano entrou em rota de 

colisão com aliados, ao invocar a Lei de Proteção de Defesa, para manter no país e 

evitar exportação de equipamentos de proteção médicos. A ação americana foi criticada 

por parceiros e por analistas, que vislumbram não apenas o risco de retaliação como 

também acham que isso servirá de estímulo para que outras nações pensem em 

nacionalizar a produção feita por empresas dos EUA com operação no exterior. Na 

União Europeia, há recomendação para que governos tenham dose extra de vigilância, 

com vistas a proteger a indústria estratégica de eventuais investimentos estrangeiros 

feitos neste momento que possam colocar em risco áreas essenciais para a região. O 

risco de "reação exagerada" e propensa ao protecionismo por parte dos países é 



agravado pelo vácuo de liderança no sistema comercial global, com os Estados Unidos 

longe de desempenharem o papel que tiveram em outros momentos de crise.  

No tocante ao terceiro tópico, espera-se que o candidato aponte  

que a pandemia do novo coronavírus  deixou latente, em todos os lugares do mundo, 

não somente as disparidades territoriais, tecnológicas, econômicas e sociais, mas 

também como as políticas neoliberais aceleram o processo de globalização de maneira 

perversa. A própria insuficiência de respostas contra a Covid-19 se dá em um momento 

de diminuição de recursos públicos aos sistemas de saúde e de assistencialismo. O 

Estado não conseguiu, efetivamente, garantir à população mais vulnerável a subsistência 

para a sua reprodução social, por meio de direitos, mesmo que minimamente, à 

sobrevivência. Afinal, o grande problema da humanidade não se vincula tão somente à 

produção de bens, mas também envolve os mecanismos de distribuição para o usufruto. 

Os índices de infecção e óbitos em países que lidaram com a enfermidade de maneira 

mais responsável e com um Estado mais presente são menos impactantes em 

comparação aos países que negligenciaram a doença ou não adotaram as adequadas 

medidas profiláticas. 

Quanto ao último tópico, espera-se que o candidato explicite, como forma de 

fechamento, que, embora se saiba que o panorama global mudará, a dimensão mundial 

dos intercâmbios sociais exige, agora, mais ciência e conhecimento para interação, mais 

solidariedade e capacidade de acordo, tanto dentro dos Estados quanto entre eles, com o 

objetivo de potencializar sistemas de governança local e mundial. É necessário haver 

reflexão sobre a responsabilidade coletiva de viver em um mundo frágil.  

 

Rumo ao sucesso! 

Forte abraço! 

Professor Fernando Moura  
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CLUBE DE LEITURA 

 

Albert Camus (1913-1960) é um escritor francês, nascido na Argélia, no período 

em que ela era uma colônia da França. Filho de uma família de operários, perdeu o pai 

durante a Primeira Guerra Mundial, em 1914. Sua precária condição de vida e a morte 

prematura de seu pai foram ingredientes importantes para Camus engajar-se no Partido 

Comunista Francês (1934-1935). Durante esse tempo, travou íntima amizade com Jean-

Paul-Sartre, um dos principais representantes do Existencialismo francês. No entanto, 

rompeu esse vínculo ao deixar de acreditar na necessidade de engajamento do 

existencialista, abandonando inclusive o partido, para seguir o viés mais radical dessa 

ideia, pautada pela teoria do absurdo, o Absurdismo. 

Essa teoria diz que o absurdo é o ato de existir, pois a vida é desprovida de 

projeto prévio, desprovida de sentido e desprovida de finalidade, isto é, o homem é 

aquele que está diante do nada e tenta encontrar algum sentido para viver. Dessa forma, 

sua existência é uma busca de sentido contínua. Dentro disso, gera-se uma categoria 

fundamental – a angústia –, que, inevitavelmente vai remeter no seguinte dilema: ou 

Deus ou nada. Isto é, ou Deus existe e é o fim último da existência humana ou a 

existência humana não tem sentido nenhum. Dessarte, Deus seria a busca visceral por 

um sentido. 

Camus desenvolve essa ideia no romance “O Estrangeiro” (1942), que conta a 

história de Meursault, um funcionário de escritório, que recebe com indiferença a 

notícia da morte de sua mãe. Após o velório e o enterro dela, enamora-se de Marie, uma 

ex-colega de trabalho. E, por fim, acaba se envolvendo numa trama de vingança, à qual 

é completamente alheio, mas que o leva a cometer um assassinato. (...)  

“Tanto faz” acaba se tornando uma das expressões mais usadas por Meursault. 

Ele a usa quando seu chefe lhe oferece um cargo em Paris: “Disse que sim, mas que no 

fundo tanto fazia. Perguntou-me, depois, se eu não estava interessando em uma 

mudança de vida. Respondi que nunca se muda de vida; que, em todo caso, todas se 

equivaliam”. E usa também quando Marie pergunta se ele queria se casar com ela: “À 

noite, Marie veio buscar-me e perguntou se eu queria casar-me com ela. Disse que tanto 

fazia, mas que se ela queria poderíamos nos casar”. 

http://www.proffernandomoura.com.br/
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A experiência sentimental de Meursault é totalmente pautada pela sua 

experiência superficial. Isto é, ele se comporta basicamente como um indivíduo vazio 

por dentro, mas que sofre reações a partir de fatos externos: o sol, o mar, o velório, o 

casamento, o emprego, tudo isso são construções externas. Em contrapartida, parece 

ignorar os sentimentos: o cansaço, a alegria, a tristeza, o amor, os desejos. Dessa forma, 

pode ser que se entenda o motivo de esse romance chamar-se “O Estrangeiro”. 

Exatamente, porque Meursault porta-se como um estranho ao mundo sensível, não 

entendendo o peso de suas ações. Meursault é um ser naturalmente existencialista, mas 

que não se engaja. Pode-se ver então a marca do autor: Albert Camus planta em sua 

personagem a teoria do absurdo. 

Meursault é preso (por matar um árabe), e sua alma começa a ser desvendada em 

um dos julgamentos literários mais famosos. Um caso aparentemente simples 

transforma-se praticamente em um desvelamento de máscaras sociais. O promotor 

transforma a acusação de assassinato em uma denúncia de insensibilidade de um filho 

diante do velório da mãe. 

Meursault é condenado à morte. (...) Dessa forma, Meursault, completamente 

consciente de si mesmo, de sua vida e do seu iminente fim, despede-se do mundo, com 

extrema calma: “a paz maravilhosa deste verão adormecido entrava em mim como uma 

maré. Nesse momento, e no limite da noite, soaram sirenes. Anunciavam partidas para 

um mundo que me era para sempre indiferente”. 

Encerra-se, assim, a existência de mais um ser humano essencialmente sem 

solução. Em que sua vida de indiferenças mostrou-se agressiva para um mundo 

insincero e repleto de máscaras sociais. Quase patologicamente vazio, Meursault revela 

ao leitor a crise do homem do seu tempo: um homem sem projeto pré-dado, sem destino 

e, principalmente, sem sentido. Frente ao absurdo do mundo e a cólera que recai sobre 

ele, Meursault sente-se purificado diante da morte e, finalmente, em casa, na multidão 

de vazios de lugar nenhum, despede-se da humanidade que o odeia – e mais nada. 

 
Arthur Custódio. http://obviousmag.org/fragmentos/2016/o-estrangeiro-de-albert-camus-o-romance-do-absurdo.html 

(com adaptações).  

Com base nas ideias e nos aspectos linguísticos do texto, julgue os itens seguintes.  

1. Segundo o texto, Albert Camus engajou-se no Partido Comunista Francês e, com 

Jean-Paul-Sartre, no Existencialismo francês. 

2. Na perspectiva da teoria do Absurdismo, o homem é aquele que está em face do 

nada e tenta encontrar algum sentido para viver. 

 

3. Em “Dentro disso, gera-se uma categoria fundamental – a angústia –“,  há 

estrutura sintática de complemento verbal seguido de termo com função 

apositiva.  

 

4. No trecho “Deus seria a busca visceral por um sentido”, caracteriza-se a seguinte 

cadeia sintática: sujeito + verbo de ligação + (adjunto adnominal) + núcleo do 

predicativo + (adjunto adnominal) + (complemento nominal).  

 

http://obviousmag.org/fragmentos/2016/o-estrangeiro-de-albert-camus-o-romance-do-absurdo.html


5. O trecho “... mas que o leva a cometer um assassinato” admite, sem prejuízo 

para a correção gramatical e para a coerência textual, a seguinte reescritura: 

“mas que leva-o a praticar um assassinato”.  

 

6. A estrutura “A experiência sentimental de Meursault é totalmente pautada pela 

sua experiência superficial” evidencia voz passiva analítica.  

 

7. Em “Pode-se ver então a marca do autor”, temos exemplo de voz passiva com 

sujeito na terceira pessoa do singular.  

 

8. Em “... despede-se da humanidade que o odeia – e mais nada”, o verbo 

“despedir” foi empregado em sua forma pronominal.  

 

9. No fragmento “À noite, Marie veio buscar-me e perguntou se eu queria casar-

me com ela”, as palavras destacadas são, respectivamente, do ponto de vista 

morfológico: pronome átono substantivo, conjunção integrante e preposição 

essencial.  

 

10. Em “Meursault, completamente consciente de si mesmo (1), de sua vida (2) e 

do seu iminente fim (3), despede-se do mundo (4), somente o termo 4 destoa, 

sintaticamente, dos demais.  
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AULA 7 

 

 Olá, amante da língua portuguesa! 

 Seja bem-vindo (a) ao Clube IFM! Durante nossa jornada, aprofundaremos 

aspectos importantes da nossa língua, com vistas ao bom desempenho estudantil e 

profissional.  

 Aproveite sempre sua estada! Rumo ao sucesso! 

 

TEXTO I 

A atitude do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, de pedir ao 

Supremo Tribunal Federal as prisões do presidente do Senado,Renan Calheiros, do ex-

presidente da República, José Sarney, do senador Romero Jucá e do presidente 

afastado da Câmara, Eduardo Cunha, é mais uma pancada para o governo do presidente 

interino Michel Temer. Uma atitude tão rara, forte e de tão larga abrangência pode 

deixar o governo Temer (mais) fraco em sua capacidade de transitar nas duas casas do 

Congresso para aprovar medidas essenciais no momento. É o pior dos mundos para 

quem governa, de forma provisória, um país em recessão e politicamente fraturado.  

Em primeiro lugar, Janot colocou o ministro Teori Zavascki contra a parede. 

Pedidos tão bombásticos assim não ficam em segredo por muito tempo em Brasília, mas 

o vazamento após uma semana explicita uma disputa: Janot quer uma decisão e Teori 

estava demorando a tomá-la. Como todo o país sabe agora do que se trata, o relator da 

Lava-Jato no Supremo Tribunal Federal terá de decidir ou submeter o assunto aos 

colegas do Supremo. Como a segunda opção é a mais provável, pois trata-se do destino 

do presidente do Senado, todo o Supremo será submetido a uma prova de força inédita 

na História, após uma atitude do Ministério Público Federal.   

A simples existência do pedido convulsiona ainda mais o mundo político – se é 

que isso é possível. A área mais imediata é o processo de “impeachment” da presidente 

afastada Dilma Rousseff. Como presidente do Senado, Renan é, no momento, o 

condutor da última etapa do processo. Caso seja afastado do cargo, a condução da Casa 

ficará a cargo do vice-presidente, Jorge Viana, do PT. O “impeachment” está nas mãos 

de uma comissão especial e a sessão final será presidida pelo presidente do Supremo, 

Ricardo Lewandowski. Entretanto, há uma série de manobras e decisões que o PT, e 

seus aliados, pode apresentar na comissão e recorrer ao plenário, onde teria a ajuda de 

Viana. É óbvio que, quanto mais longo esse processo, maior o desgaste para Temer e 

seu governo – e melhor para Dilma. As chances de Dilma voltar são praticamente 

http://www.proffernandomoura.com.br/
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inexistentes, mas o prolongamento de seu exílio no Palácio da Alvorada é um incômodo 

cada vez maior para o governo. 

LEANDRO LOYOLA , REVISTA ÉPOCA,  7/6/2016.  

 

 A respeito das ideias e dos aspectos linguísticos do texto acima, julgue os 

itens a seguir. 

(1) Na linha 1, as vírgulas que isolam “Rodrigo Janot” podem ser eliminadas, sem 

prejuízo para a correção gramatical e para o sentido original do texto.  

(2) O trecho “É o pior dos mundos para quem governa, de forma provisória, um 

país em recessão e politicamente fraturado”, com linguagem totalmente 

denotativa, apresenta sujeito indeterminado para o verbo “governa” e o termo 

“país” como núcleo do objeto direto. 

(3) O fragmento “Pedidos tão bombásticos assim não ficam em segredo por muito 

tempo em Brasília, mas o vazamento após uma semana explicita uma disputa” 

admite a seguinte reescritura, sem prejuízo para a correção gramatical e para a 

coerência textual: “Pedidos tão graves assim, não se tornam em segredo por 

muito tempo em Brasília, todavia, o vazamento, após uma semana, evidencia 

uma disputa”.  

(4) Em “Como todo o país sabe agora do que se trata, o relator da Lava-Jato no 

Supremo Tribunal Federal terá de decidir ou submeter o assunto aos colegas do 

Supremo”, estabelece-se relação de causa e consequência. 

(5) O fragmento “todo o Supremo será submetido a uma prova de força inédita na 

História” evidencia estrutura de voz passiva analítica com verbo transitivo 

direto e indireto. 

(6) Em “A simples existência do pedido convulsiona ainda mais o mundo político – 

se é que isso é possível”, os vocábulos “se” e “que” são, respectivamente, 

conjunção condicional e conjunção integrante.  

(7) Ainda com relação ao trecho “A simples existência do pedido convulsiona 

ainda mais o mundo político”, o termo destacado não é, sintaticamente, 

complemento nominal.  

(8) No trecho “Caso seja afastado do cargo, a condução da Casa ficará a cargo do 

vice-presidente, Jorge Viana, do PT”, falta acento grave antes de “cargo”.  

(9) Em “O impeachment está nas mãos de uma comissão especial e a sessão final 

será presidida pelo presidente do Supremo, Ricardo Lewandowski”, o verbo 

“está” não constitui verbo de ligação, e uma vírgula pode ser registrada depois 

de “especial”, sem prejuízo para a correção gramatical e para os sentidos do 

texto.  

(10) Em “Entretanto, há uma série de manobras e decisões que o PT, e seus aliados, 

pode apresentar na comissão”, o verbo “há” pode ser substituído por “existem”, 

sem prejuízo para a correção gramatical.  

(11) Ainda com relação ao trecho  “Entretanto, há uma série de manobras e decisões 

que o PT, e seus aliados, pode apresentar na comissão”, o verbo “pode” admite a 

substituição por “podem”, desde que se eliminem as vírgulas que isolam o termo 

“e seus aliados”. 

TEXTO II 



Segundo a mitologia grega, Posêidon, deus do mar, enviou a Minos, rei de Creta, 

um touro branco que deveria ser sacrificado em sua honra. Deslumbrado com a beleza 

do animal, o monarca guardou-o para si. Em represália, Posêidon despertou na rainha 

Pasífae uma doentia paixão pelo animal. Da união, nasceu o Minotauro, ser monstruoso 

com corpo de homem e cabeça de touro. 

Logo após seu nascimento, o Minotauro foi levado ao labirinto, construído pelo 

arquiteto e inventor Dédalo e de onde ninguém conseguia sair. Anos mais tarde, Minos 

declarou guerra a Atenas, para vingar o assassinato de seu irmão Androgeu. Vitorioso, 

exigiu que os vencidos enviassem, a cada nove anos, sete rapazes e sete virgens para 

serem devorados pelo Minotauro. Quando os atenienses se preparavam para pagar pela 

terceira vez o tributo, Teseu se ofereceu como voluntário. Penetrou no labirinto, matou 

o Minotauro e, guiado por um fio que lhe fora dado por Ariadne, filha de Minos, 

escapou de Creta em sua companhia e na de seus companheiros atenienses. 
Enciclopédia Britânica do Brasil 

 

(12) Os sintagmas nominais “Posêidon”(l. 1) , “Minos” (l. 1) e “Minotauro” 

(l. 4), no primeiro parágrafo, vêm seguidos de aposto explicativo cada um. 

(13) Em “... uma doentia paixão pelo animal” (l. 3), o termo destacado constitui 

complemento nominal. 

(14) Em “... exigiu que os vencidos enviassem” (l. 5), o primeiro verbo exige 

complemento representado por uma oração.  

(15) Em “Teseu se ofereceu como voluntário” (l. 7), o verbo indica ação reflexiva em 

virtude do pronome “se”. 

(16) Em “...guiado por um fio que lhe fora dado por Ariadne” (l. 7), destacaram-se 

agentes da voz passiva. 

 

TEMAS IMPORTANTES DE REDAÇÃO 

Professor Fernando Moura 

PROPOSTA 1 

As apreensões recordes de centenas de toneladas de drogas (principalmente maconha) e 

de mais de um R$ 1 bilhão em bens de traficantes (como mansões, carros de luxo, joias e 

dinheiro vivo) se tornaram a principal vitrine na área de segurança pública em 2020. 

Enquanto a ação contra o tráfico é defendida pelo governo federal e pelo ministro da 

Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, como política fundamental para conter a 

criminalidade no País, estudiosos do tema apontam que "a guerra às drogas" realizada há 

décadas não mostrou resultados na redução da violência e chamam atenção para a tendência 

gradual de liberação do uso da maconha no mundo e para a entrada dessa droga advinda, 

principalmente, do Paraguai.  

Mariana Schreiber, BBC News Brasil, 22 dezembro 2020 (com adaptações). 

Considerando que o texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto 

dissertativo acerca do seguinte tema. 

Situação atual do tráfico e da apreensão de drogas no Brasil. 

 

Ao elaborar seu texto, trate, necessariamente, dos seguintes aspectos: 

 - pandemia e redução de atuação das forças policiais;  

- aperfeiçoamento da atuação policial (PRF) e investimentos governamentais;  



- legalização das drogas no Brasil: viável?  

 

PROPOSTA 2  

 

  

 Redija, em no máximo 30 linhas, um texto dissertativo, posicionando a respeito do 

seguinte tema: 

 

DEVE HAVER LIMITAÇÃO PARA O USO DE ALGEMAS? 

 

PROPOSTA 3 

  

Redija, em no máximo 30 linhas, um texto dissertativo, posicionando a respeito do 

seguinte tema: 

 

CORRUPÇÃO E IMPUNIDADE: O RETROCESSO NA BUSCA EFETIVA DA 

PUNIÇÃO DOS PODEROSOS. 
 

 

PROPOSTA 4 

 

Leia o texto seguinte. 

Entrou em debate, no campo político, proposta que, em tese, daria aos agentes públicos 

de segurança respaldo em suas ações contra a criminalidade.  

Trata-se do excludente de ilicitude, que é previsto no Código Penal desde 1940. O 

excludente isenta de responsabilidade criminal os policiais que matam durante as ações 

policiais. 

A proposta retoma a ideia das designações de “auto de resistência” e “resistência 

seguida de morte”, que foram abolidas pela Secretaria de Direitos Humanos do governo federal, 

em 2012, e substituídas por “homicídio decorrente de intervenção policial”. 

O excludente de ilicitude seria aplicado, portanto, no caso dos agentes de segurança, 

quando, no confronto com a criminalidade – “no estrito cumprimento de dever legal” –, matam 

seus oponentes ou outras pessoas envolvidas na cena. 

http://olerj.camara.leg.br/retratos-da-intervencao/excludente-de-ilicitude (com adaptações). 

 

Considerando que o texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto 

dissertativo acerca do seguinte tema. 

 

EXCLUDENTE DE ILICITUDE A POLICIAIS: CONFRONTO OU 

PREVENÇÃO? 

 

Ao elaborar seu texto, trate, necessariamente, dos seguintes aspectos: 

 - conceito de excludente de ilicitude;  

-  quadro de letalidade policial no Brasil;  

-  limites da legítima defesa e do cumprimento do dever;  

-  posicionamento acerca do melhor modelo para a segurança pública brasileira: modelo 

de confronto ou modelo da prevenção/investigação?  

 

 

PROPOSTA 5 

  

http://olerj.camara.leg.br/retratos-da-intervencao/excludente-de-ilicitude


Redija, em no máximo 30 linhas, um texto dissertativo, posicionando a respeito do 

seguinte tema: 

 

TECNOLOGIAS CONTEMPORÂNEAS A SERVIÇO DA SEGURANÇA PÚBLICA 

BRASILEIRA. 

 

´ 

PROPOSTA 6 

  

Redija, em no máximo 30 linhas, um texto dissertativo, posicionando a respeito do 

seguinte tema: 

 

MANUTENÇÃO DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO: 

RESPONSABILIDADE DA SOCIEDADE E DAS FORÇAS POLICIAIS. 

 

 

Rumo ao sucesso!  

 

 

 

 

https://www.pensador.com/autor/machado_de_assis/


 

CLUBE IFM 

O melhor clube de estudos da língua portuguesa! 

www.proffernandomoura.com.br 

 

Assunto importantíssimo: paráfrase. 

 Olá, membro do Clube IFM! 

 Que tal resolver as questões seguintes? 

 Logo, em nosso encontro marcado, dirimiremos eventuais dúvidas! 

Forte abraço! 

Professor Fernando Moura  

QUESTÕES PROPOSTAS 

1. (FGV) “O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se, ou restituir-

se, com sua própria força, contanto que o faça logo”. (Clóvis Bevilácqua) 

Assinale a opção em que a reescritura, mesmo com a retirada de uma das vírgulas, 

mantém a correção gramatical e o sentido original do trecho acima.  

a. (  ) O possuidor turbado ou esbulhado, poderá manter-se, ou restituir-se, com sua 

própria força, contanto que o faça logo. 

b. (  ) O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se, com sua 

própria força, contanto que o faça logo. 

c. (   ) O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se, ou restituir-se com 

sua própria força, contanto que o faça logo. 

d. (   ) O possuidor turbado, ou esbulhado poderá manter-se, ou restituir-se, com 

sua própria força, contanto que o faça logo. 

e. (   ) O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se, ou restituir-se, com 

sua própria força contanto que o faça logo. 

 

 

http://www.proffernandomoura.com.br/
PC
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2. (Cebraspe) O trecho “Atualmente, como em nenhum outro período da  história, 

crescem e se multiplicam as agências governamentais em uma complexa rede 

internacional à procura de ameaças veladas ou qualquer tipo de informação 

considerada sensível, em um jogo estratégico de poder e influência globais” 

admite, sem prejuízo para a correção gramatical e para a coerência textual, a 

seguinte reescritura: Hodiernamente, como em nenhum outro período da  

história, crescem e multiplicam-se as agências governamentais em uma 

complexa rede internacional à procura de ameaças veladas ou de qualquer 

tipo de informação considerada sensível, em um jogo estratégico de poder e 

influência global. 

 

3. (Cebraspe) O indivíduo tem apenas a calma necessária para refletir na 

mediocridade de uma vida que não conhece a fome nem o fausto; sente o peso 

dos regulamentos, que lhe compete observar ou fazer observar; o papel barra-lhe 

a vista dos objetos naturais, como uma cortina parda. 

A correção gramatical e os sentidos do texto seriam preservados caso o trecho 

“sente (...) observar” fosse reescrito da seguinte forma: sente que lhe compete 

observar ou fazer observar o peso dos regulamentos. 

4. (UFPR) Marque o texto que expressa as mesmas ideias do trecho sublinhado 

abaixo.  

Dizem-me que mais da metade da humanidade se dedica à prática dessa arte; mas 

eu discordo dessa afirmativa, visto que não existe tal quantidade de gente inativa. O que 

acontece é estar essa gente interessada em atividades exclusivamente pessoais sem 

consequências úteis para o mundo. 
(Cecília Meireles — adaptado.) 

  

a) ...mas eu questiono essa afirmativa, vez que existe muita gente inativa. O fato é 

que essa gente demonstra interesse por atividades impessoais com repercussões 

imediatas para o mundo.  

b) ...mas eu duvido dessa afirmativa, já que não existe tanta gente laboriosa. O fato é 

que essa gente decide desenvolver atividades imparciais sem consequências 

vantajosas para o mundo.  

c) ...mas eu interrogo essa afirmação, posto que existe muita gente sem fazer nada. O 

que acontece é que essa gente está interessada em atividades bilaterais sem 

consequências vãs para o mundo.  

d) ...mas eu discordo dessa afirmativa, porque existe muita gente inativa. O que 

acontece é que essa gente fica desinteressada em atividades exclusivistas com 

repercussões positivas para o mundo.  

e) ...mas eu não concordo com essa afirmação, porque não existe tanta gente sem 

fazer nada. O fato é que essa gente prefere desenvolver atividades individualistas 

sem repercussões positivas para o mundo.  

 



5. (UFPR) Assinale a opção que mantém o mesmo sentido do trecho sublinhado a 

seguir. 

Uma das grandes dificuldades operacionais encontradas em planos de estabilização 

é o conflito entre perdedores e ganhadores. Às vezes reais, outras fictícios, esses 

conflitos geram confrontos e polêmicas que, com frequência, podem pressionar os 

formuladores da política de estabilização a tomar decisões erradas e, com isto, 

comprometer o sucesso das estratégias anti-inflacionárias.  
(Folha de São Paulo, 7/5/1994.)  

 

a) Os formuladores da política de estabilização podem tomar decisões erradas se os 

conflitos, gerados por confrontos e polêmicas, os pressionarem; o sucesso das 

estratégias anti-inflacionárias fica, com isto, comprometido. 

b) Esses conflitos, reais ou fictícios, geram confrontos e polêmicas que, 

frequentemente, podem pressionar os formuladores da política de estabilização a 

tomar decisões erradas, sem, com isso, comprometer o sucesso das estratégias anti-

inflacionárias.  

c) O sucesso das estratégias anti-inflacionárias pode ficar comprometido se, 

pressionados por conflitos, reais ou fictícios, os formuladores da política de 

estabilização gerarem confrontos e polêmicas ao tomarem as decisões erradas.  

d) Os conflitos, às vezes reais, outras fictícios, que podem pressionar os formuladores 

da política de estabilização a confrontos e polêmicas, comprometem os sucesso 

das estratégias anti-inflacionárias, se as decisões tomadas forem erradas.  

e) O sucesso das estratégias anti-inflacionárias pode ficar comprometido se os 

formuladores da política de estabilização, pressionados por confrontos e polêmicas 

decorrentes de conflitos, tomarem decisões erradas.  

6. (AOCP) Marque a opção que reproduz o mesmo significado do segmento sublinhado 

no trecho abaixo.  

Universalizando o particular pelo apagamento das diferenças e contradições, a 

ideologia ganha coerência e força porque é um discurso lacunar que não pode ser 

preenchido. Em outras palavras, a coerência ideológica não é obtida malgrado as 

lacunas, mas, pelo contrário, graças a elas.  
(M. Chauí)  

a) Não obstante a presença de lacunas, mas, não contrário, graças a elas, a coerência 

ideológica não é obtida. 

b) Obtém-se a coerência ideológica a despeito do discurso lacunar, e não, o contrário, 

graças a suas lacunas.  

c) A coerência ideológica é obtida não obstante as lacunas, mas, ao contrário, graças 

às suas diferenças e contradições.  

d) Malgrado as lacunas, mas, ao contrário, graças a elas, obtém-se a coerência 

ideológica.  

e) Obtém-se a coerência ideológica não a despeito das lacunas, mas devido a sua 

própria existência.  

 



 

Excelência no ensino da língua portuguesa. 

 

Elaboração: Professor Fernando Moura 

O texto a seguir é referência para os itens de 1 a 10.  

Com a evolução da sociedade, motivada certamente pelas inovações 

tecnológico-culturais, variados problemas vão surgindo em progressão geométrica, 

enquanto o regramento e a disciplina jurídica avançam em progressão aritmética. 

Em pleno século XXI, especialistas e leigos se deparam com problemas, cada 

vez mais difíceis, da falta de segurança pública no meio social, onde organizações 

criminosas comandam o crime nas barbas do Estado, ou melhor, sob a total proteção do 

Estado, determinando execuções e estruturando o tráfico de entorpecentes no interior do 

Sistema Penitenciário Brasileiro. 

O Estado, por meio de seus representantes, não se profissionalizou, não evoluiu 

estrategicamente. Quer resolver os problemas atuais com os mesmos métodos do século 

passado e esquece que a sociedade atual não é a mesma de outrora; ao contrário da 

passada, cada vez mais se preocupa com as diretrizes adotadas na Segurança Pública. 

Com efeito, a Segurança Pública, que era tratada perifericamente, por não 

trazer votos para os governantes, passa a ser ponto central do jogo político, sobretudo 

quando se percebe que os eleitores se encontram em cárcere privado, motivados pelo 

real temor em, a qualquer momento, entrar nas estatísticas do crime pelo simples fato de 

sair de casa. 

Nesse contexto, peca o Estado ao amordaçar as Polícias Judiciárias, visto que é 

o trabalho de investigação e inteligência que proporciona informações imprescindíveis 

para o desmantelamento não só financeiro, mas, também, estrutural da organização 

criminosa, ao ponto de esfacelar o arcabouço interno desta. 

Ademais, os governantes erram ao não procurarem eficácia em suas legislações 

constitucional e infraconstitucional e darem valor a normas simbólicas, conforme 

entendimento do Prof. Marcelo Neves, com o simples desiderato de assegurarem 

confiança aos sistemas jurídico e político. Contudo, esquecem que, a longo prazo, essas 

normas geram incerteza e insatisfação social, sobretudo se levarmos em consideração 

sua ineficácia em concretizar não só os direitos e garantias fundamentais, mas, também, 

os deveres que cada cidadão deve observar para a manutenção da paz coletiva.  
 

Ubiratan Rocha Fernandes, https://jus.com.br/artigos/77280/a-problematica-da-seguranca-publica-nos-dias-atuais (com adaptações).  

SIMULADO
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Com base nas ideias e nos aspectos linguísticos do texto, julgue os itens a 

seguir.  

1. O primeiro parágrafo, em relação aos demais, tem a função textual de  trazer uma 

generalização em que, posteriormente, se insere a segurança pública. 

2. Ao explicitar que “Em pleno século XXI, especialistas e leigos se deparam com 

problemas, cada vez mais difíceis, da falta de segurança pública no meio social, onde 

organizações criminosas comandam o crime nas barbas do Estado”, o autor do texto 

recorre  a um tipo de figura de linguagem caracterizada pela comparação entre um 

termo real e um translato.  

3. A ideia-núcleo do segundo parágrafo é o tráfico de entorpecentes no interior do 

Sistema Penitenciário Brasileiro.  

4. Infere-se do texto que os representantes estatais tentam resolver os problemas atuais 

de segurança pública com mecanismos vetustos.  

5. A palavra “técnico-culturais” aparece grafada com hífen pela mesma razão 

morfológica e semântica do vocábulo “maus-tratos”. 

6. O terceiro parágrafo do texto deve ser classificado, em termos de tipo textual 

predominante, como dissertativo-argumentativo.  

7. No segmento “Nesse contexto, peca o Estado ao amordaçar as Polícias Judiciárias”, 

com linguagem plurívoca, revela-se traço de juízo de valor por parte do autor do texto.   

8. O trecho “Com efeito, a Segurança Pública, que era tratada perifericamente, por não 

trazer votos para os governantes, passa a ser ponto central do jogo político” admite, sem 

prejuízo para a correção gramatical e para a coerência textual, a seguinte reescritura: 

“Com efeito, a Segurança Pública, que era tratada perifericamente, haja visto não trazer 

votos para os governantes, passa a ser ponto central do jogo político”.  

9. O último parágrafo do texto funciona como um acréscimo ao que é apresentado no 

parágrafo anterior. 

10. Em “Ademais, os governantes erram ao não procurarem eficácia em suas legislações 

constitucional e infraconstitucional e darem valor a normas simbólicas, conforme 

entendimento do Prof. Marcelo Neves, com o simples desiderato de assegurarem 

confiança aos sistemas jurídico e político”, os verbos “procurarem”, “darem” e 

“assegurarem” admitem a substituição por “procurar”, “dar” e “assegurar”, sem prejuízo 

para a correção gramatical do texto.  

 

 

 



A economia global deve crescer 4% em 2021 depois de encolher 4,3% em 2020, 

disse o Banco Mundial nesta terça-feira 5, embora tenha alertado que o aumento das 

infecções por Covid-19 e os atrasos na distribuição das vacinas podem limitar a 

recuperação para apenas 1,6% neste ano.  

A previsão semestral do Banco Mundial mostrou que o colapso na atividade 

devido à pandemia do novo coronavírus foi ligeiramente menos grave do que o previsto 

anteriormente, mas a recuperação também estava mais moderada e ainda sujeita a 

consideráveis riscos negativos.  

“A perspectiva de curto prazo permanece altamente incerta”, disse o Banco em 

um comunicado. “Um cenário negativo em que as infecções continuem a aumentar e o 

lançamento de uma vacina seja adiado podem limitar a expansão global a 1,6% em 

2021.” 

Com o controle bem-sucedido da pandemia e um processo de vacinação mais 

rápido, o crescimento global pode acelerar para quase 5%, disse o banco em seu último 

relatório de Perspectivas Econômicas Globais. 

Mais de 85 milhões de pessoas foram infectados pelo novo coronavírus, e quase 

1,85 milhão morreu desde que os primeiros casos foram identificados na China, em 

dezembro de 2019. 
Internet,  https://agorarn.com.br/ultimas/banco-mundial-preve-salto-de-4-no-pib-global-em-2021/ (com adaptações) 

 

 

Com base nas ideias e nos aspectos linguísticos do texto, julgue os itens a 

seguir.  

11. O texto acima deve ser considerado prioritariamente injuntivo, por indicar, por meio 

de recomendações, os caminhos a serem traçados para a retomada do crescimento 

econômico brasileiro.  

12. Em “Mais de 85 milhões de pessoas foram infectados pelo novo coronavírus, e 

quase 1,85 milhão morreu desde que os primeiros casos foram identificados na China, 

em dezembro de 2019”, pode-se substituir a expressão “e quase 1,85 milhão morreu” 

por “e quase 1,85 milhão morreram”.  

13. No trecho “A economia global deve crescer 4% em 2021 depois de encolher 4,3% 

em 2020, disse o Banco Mundial nesta terça-feira 5, embora tenha alertado que o 

aumento das infecções por Covid-19 e os atrasos na distribuição das vacinas podem 

limitar a recuperação para apenas 1,6% neste ano”, os termos destacados são, 

respectivamente, do ponto de vista sintático, complemento verbal direto e sujeito 

composto. 

14.  No trecho “A previsão semestral do Banco Mundial mostrou que o colapso na 

atividade devido à pandemia do novo coronavírus foi ligeiramente menos grave ...”, o 

termo “do Banco Mundial” exerce função sintática de complemento nominal. 

O texto a seguir é referência para os itens de 11 a 16.  

 

https://agorarn.com.br/ultimas/banco-mundial-preve-salto-de-4-no-pib-global-em-2021/


15. O fragmento “Um cenário negativo em que as infecções continuem a aumentar e o 

lançamento de uma vacina seja adiado podem limitar a expansão global a 1,6% em 

2021” está redigido em consonância com os princípios da norma-padrão.  

16. O segundo parágrafo do texto, de estrutura mista, apresenta período composto por 

três orações.  

 

https://www.pensador.com/autor/charles_chaplin/


 

CLUBE IFM 

O melhor clube de estudos da língua portuguesa! 

CLUBE DE LEITURA 

Olá, amante da língua portuguesa! 

Foi sensacional ler o conto “O Alienista” e fazer algumas reflexões psicológicas 

e sociais. Concorda?  

Antes de resolvermos algumas questões, relembremos as principais peripécias 

do enredo. A obra “O Alienista” narra a história do Dr. Simão Bacamarte (Alienista), 

um respeitado médico que tinha boa fama em Portugal, Espanha e no Brasil.  Ele é 

casado com a já viúva D. Evarista, quem ele julga ser uma boa mulher para gerar bons 

filhos, o que acaba não acontecendo. 

Dr. Simão acaba se dedicando então aos estudos da mente e a psiquiatria. Ele se 

muda para a cidade de Itaguaí, Rio de Janeiro, onde pede autorização do Governo para 

abrir uma clínica feita para estudar a loucura e doenças da mente. 

O local é batizado de Casa Verde, e todos aqueles que Dr. Simão julga ser 

loucos ele manda internar. No começo, as internações eram feitas com pessoas que 

possuíam realmente casos de loucura, e ele era aclamado pela população. Mas depois 

ele passa a internar pessoas consideradas sãs, como Costa, um rapaz que havia recebido 

uma herança com a qual daria para viver até o fim da vida, mas gastou tudo em 

empréstimos aos outros e acabou na miséria. Nem D. Evarista escapou; foi internada 

por não conseguir decidir que roupa vestir para uma festa. 

Metade da população já estava internada, e as pessoas começaram a se revoltar. 

O barbeiro Porfírio decide liderar uma revolta para soltar as pessoas que foram presas 

injustamente conhecido como a “revolta dos canjicas” (o apelido do barbeiro era 

Canjica). Essa manifestação de nada adianta, e no final os manifestantes também 

acabaram presos internados. 

Quando mais de 75% da população da cidade estava internada, Dr. Simão viu 

que  havia algo de errado com seu critério e decidiu o rever: se a maioria seguia um 

desvio de padrão, quem tinha regularidade em suas ações e firmeza de caráter eram os 

verdadeiros loucos. Então ele decidiu prender a minoria. 

AULA 10

http://www.proffernandomoura.com.br/


Por fim, ele não encontrou ninguém que possuísse ao menos um desvio de 

caráter, a não ser ele mesmo. Dr. Simão então se internou, ficou sozinho na Casa Verde 

e faleceu dezessete meses depois. 

Então, agora é o momento de fazer reflexões linguísticas sobre alguns 

fragmentos da obra (que poderão estar na sua prova). Mãos à obra! 

TEXTO I 

Os loucos por amor eram três ou quatro, mas só dois espantavam pelo curioso do 

delírio. O primeiro, um Falcão, rapaz de vinte e cinco anos, supunha-se estrela-d’alva, 

abria os braços e alargava as pernas, para dar-lhes certa feição de raios, e ficava assim 

horas esquecidas a perguntar se o sol já tinha saído para ele recolher-se. O outro andava 

sempre, sempre, sempre, à roda das salas ou do pátio, ao longo dos corredores, à 

procura do fim do mundo. Era um desgraçado, a quem a mulher deixou por seguir um 

peralvilho. Mal descobrira a fuga, armou-se de uma garrucha, e saiu-lhes no encalço; 

achou-os duas horas depois, ao pé de uma lagoa, matou-os a ambos com os maiores 

requintes de crueldade. 

(“O Alienista”, Machado de Assis) 

Com base nos aspectos linguísticos do trecho, julgue os itens a seguir.  

1. Em “O primeiro, um Falcão, rapaz de vinte e cinco anos, supunha-se estrela-

d’alva”, a palavra “se” tem função reflexiva, e o termo “estrela-d’alva”, função 

predicativa.  

2. No trecho “...a perguntar se o sol já tinha saído para ele recolher-se”, a primeira 

ocorrência da palavra “que” traduz hipótese, conjetura.  

3. Em “Mal descobrira a fuga, armou-se de uma garrucha ...”, o vocábulo “Mal” 

tem a mesma função morfológica em “Mal agia, mas todos o respeitavam”.  

4. Em “... matou-os a ambos com os maiores requintes de crueldade”, Machado de 

Assis se utiliza de objeto direto preposicionado em estrutura pleonástica.  

5. No fragmento  “... à procura do fim do mundo”, o acento grave é opcional.  

TEXTO II  

D. Evarista sentiu faltar-lhe o chão debaixo dos pés. Nunca dos nuncas vira o 

Rio de Janeiro, que posto não fosse sequer uma pálida sombra do que hoje é, todavia 

era alguma coisa mais do que Itaguaí, ver o Rio de Janeiro, para ela, equivalia ao 

sonho do hebreu cativo. Agora, principalmente, que o marido assentara de vez 

naquela povoação interior, agora é que ela perdera as últimas esperanças de respirar 

os ares da nossa boa cidade; e justamente agora é que ele a convidava a realizar os 

seus desejos de menina e moça. D. Evarista não pôde dissimular o gosto de 

semelhante proposta. Simão Bacamarte pagou-lhe na mão e sorriu,—um sorriso 

tanto ou quanto filosófico, além de conjugal, em que parecia traduzir-se este 

pensamento: — "Não há remédio certo para as dores da alma; esta senhora definha, 

porque lhe parece que a não amo; dou-lhe o Rio de Janeiro, e consola-se". E porque 

era homem estudioso tomou nota da observação. 

(“O Alienista”, Machado de Assis) 



 

Com base nos aspectos linguísticos do trecho, julgue os itens a seguir.  

6. No trecho “D. Evarista sentiu faltar-lhe o chão debaixo dos pés”, há duas 

orações com sujeitos distintos.  

7. Em “Nunca dos nuncas vira o Rio de Janeiro”, Machado de Assis se utiliza do 

processo de derivação imprópria.  

8. Em “... que posto não fosse sequer uma pálida sombra do que hoje é”, o 

emprego de “fosse” é exigência da relação concessiva estabelecida.  

9. Em “... e justamente agora é que ele a convidava a realizar os seus desejos de 

menina e moça”, registrou-se conjunção integrante.  

10. O verbo “parece”, em “... porque lhe parece que a não amo” está no singular 

para concordar com sujeito elíptico singular.  

 

 

https://www.pensador.com/autor/machado_de_assis/


 

 

CLUBE IFM 

O melhor clube de estudos da Língua Portuguesa! 
 

SIMULADO LOTÉRICO  

Julgue os itens a seguir com base no padrão culto da Língua Portuguesa.  

Marque a coluna (1) se somente o item (1) estiver correto; coluna 2 se somente o item 

(2) estiver correto; coluna (X) se os dois itens estiverem corretos.  

Questão 1 

(1) Brasileiros não sabem porque o réu teve o "habeas corpus" cassado.  

(2) Tício sempre viveu à custa de sua esposa. 

 

Questão 2 

(1) A viagem ficará à expensas do Tribunal Superior do Trabalho.  

(2) Nada obstante, pode haver identidade entre a regente e a regida. 

 

Questão 3 

(1) O embaixador interveio em questões complexas. 

(2) É necessário intimar as partes. Portanto, intimem-se-as.  

 

Questão 4 

(1) Os advogados interpuseram os recursos e exigiram providências. 

(2) As contrarrazões opuseram-se à decisão do juiz.  

 

Questão 5 

(1) Solicitamos a Vossa Excelência dignar-se de aceitar as homenagens. 

(2) O diretor-geral anuiu ao pedido de dispensa. 

 

Questão 6 

(1) Custa-nos a aceitar a Reforma da Previdência. 

(2) Custa-me entender o processo licitatório. 

 

Questão 7 

(1) Todas as provas estavam insertas no documento solicitado. 

(2) A Polícia Federal havia trago as mercadorias oriundas do contrabando.  

 

 

 

 

 

http://www.proffernandomoura.com.br/
PC
Typewritten text
Aula 11



Questão 8 

(1) A fiscal deteve o aumento indevido das obras infantojuvenis. 

(2) Os ministros praticaram fragrante injustiça.  

 

Questão 9 

(1) Não se deve usar estranjeirismos em redações técnicas.  

(2) Estremado o terreno, a paz voltou a reinar entre os vizinhos. 

 

Questão 10 

(1)  Eles construem um mundo melhor a cada dia. 

(2) O servidor cientificou o chefe de que há necessidade de mudanças. 

 

Questão 11 

(1) Os cânceres são decorrentes das duas gravidezes? 

(2) A criança não pode ser vítima de maltratos.  

 

Questão 12 

(1) A República proscreveu do Brasil a família real. 

(2) As pessoas possuem um traço que as distinguem das demais.  

 

Questão 13 

(1) É complexo para mim divergir de opiniões fundamentadas. 

(2) Ele nada mais enxergava, numa obcecação própria do fanatismo.  

 

CARTÃO DE RESPOSTAS 
 

Q 1 X 2 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

 

 

Total de pontos: _________  

https://www.pensador.com/autor/thomas_edison/
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TEXTO E COESÃO 

 

Texto 1 

 

O texto a seguir serve de base para as questões 1 e  2.  

 

Lendo o futuro no passado dos políticos, há muitos anos Nirlando Beirão extraía sua 

coluna de uma rotina singular para um jornalista especializado em política. Na capital, 

era um excêntrico. Acordava cedo. Numa profissão atormentada pelo relógio, ele 

escrevia sempre de manhã. Lia jornais, punha em dia a correspondência e atendia a 

telefonemas. Não procurava políticos. As fontes é que iam beber em seus ouvidos. 

Antes do meio-dia, a coluna estava pronta. Eram 75 linhas que jorravam da máquina de 

escrever com regularidade mecânica. Trinta minutos, cronometrados. “Escrevo sem 

pensar”, dizia Nirlando. No entanto, o resultado era um texto refinado e cuidado apesar 

da rapidez, claro mesmo quando enveredava por longas frases de raras vírgulas, fluente 

até para usar palavras como “prolegômenos” e, sobretudo, capaz de cortar com a 

elegância de um golpe de florete.  
Luto nos Bastidores, de Veja, 30/4/2020 (com adaptações) 

1.  A ideia principal desse parágrafo está contida no fragmento:  

a) Lendo o futuro no passado dos políticos (...).  

b) Antes do meio-dia, a coluna estava pronta.  

c) (...) Nirlando extraía sua coluna de uma rotina singular para um jornalista 

especializado em política.  

d) Lia jornais, punha em dia a correspondência e atendia a telefonemas.  

e) Eram 75 linhas que jorravam da máquina de escrever com regularidade mecânica.  

2. Podem-se inferir do texto as seguintes afirmações, exceto:  

a) o jornalismo é uma profissão exercida sob a pressão do tempo.  

b) a rotina de trabalho de Nirlando o diferenciava de outros colegas de profissão.  

c) longas frases de raras vírgulas contribuem para tornar os textos obscuros.  

d) a despeito de serem produzidos em curto espaço de tempo, os textos de Nirlando  

eram claros e fluentes.  

e) a redação da revista exigia que a coluna do Nirlando estivesse pronta até o meio-

dia.  
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Texto 2 

O artigo 1.º da Constituição de 1988, que trata dos princípios fundamentais da 

República Federativa do Brasil, apresenta os fundamentos do Estado democrático de 

direito: a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do 

trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. 

 

3. Com base no texto, assinale a opção correta. 

(A) A palavra “que” (linha 1) tem como referente “Constituição de 1988”. 

(B) O vocábulo “fundamentos” funciona como hiperônimo dos termos da 

enumeração. 

(C) Os vocábulos “soberania” e “cidadania” são hiperônimos de “fundamentos”.  

(D) O vocábulo fundamentos apresenta seis hipônimos ligados a ele.  

 

Texto 3 

 

Neste mundo, nós, seres humanos, somos seres sociais: vivemos nosso cotidiano 

em contínua imbricação com o ser de outros. Isso, em geral,  admitimos sem reservas. 

Ao mesmo tempo,  seres humanos, somos indivíduos: vivemos nosso ser cotidiano 

como um contínuo devir de experiências individuais intransferíveis. Isso  admitimos 

como algo indubitável. Ser  social e ser individual parecem condições contraditórias da 

existência. De fato, boa parte da história política, econômica e cultural da humanidade, 

particularmente durante os últimos duzentos anos no ocidente, tem a ver com esse 

dilema. Assim, distintas teorias políticas e econômicas, fundadas em diferentes 

ideologias do humano, enfatizam um aspecto ou outro dessa  dualidade, seja 

reclamando uma subordinação dos interesses individuais aos interesses sociais, ou, ao 

contrário, afastando o ser humano da unidade de sua experiência cotidiana.  
Humberto Maturana. Biologia do fenômeno social: a ontologia da realidade.  

Miriam Graciano (Trad.). Belo Horizonte: UFMG, p. 195 (com adaptações).  

 

(Cebraspe) A respeito da organização das estruturas linguísticas e das ideias do texto, 

julgue os itens a seguir.  

 

(4) O texto não apresenta elementos dêiticos.  

(5) O pronome “Isso” apresenta função vicária.  

(6) Nas relações de coesão do texto, as expressões “esse dilema” e “dessa 

dualidade” remetem à condição do ser humano: unitário em “sua experiência 

cotidiana”, mas imbricado “com o ser de outros”. 

 

IMPORTANTE! 

→ Elemento dêitico —  evidencia a presença do emissor no enunciado (marca de 

quem redige ou fala):  este país, este século, hoje, agora, ultimamente, 

recentemente, ontem, no próximo ano e outros. Exemplo:  

 

(Câmara dos Deputados) Senhores pares, circula uma proposta para aumentar as 

verbas com vistas à contratação de funcionários pessoais de cada deputado desta 

Casa. Hoje, um parlamentar recebe 35.000 reais por mês para isso. A ideia é 

elevar esse montante para 45.000 reais. Eu considero esse fermento nas verbas de 

gabinete um assalto aos cofres públicos. 

 



→ Elemento vicário — palavra que, como verdadeiro pronome, se põe em lugar de 

uma oração inteira. Exemplos:  

 

Texto A: Haverá mais conflitos políticos? Especialistas creem que sim.  

 

 

 

Texto B: Os EUA enviaram as tropas; a Rússia, as bombas. 

 

Texto 4 

 

No ambiente virtual, combinações de usuário e senha funcionam para dar acesso 

a emails, celulares, redes sociais e cadastros em lojas online. Lidamos com tantas 

combinações desse tipo, que já se fala de uma nova categoria de estresse: a “fadiga de 

senhas”. A solução para driblar o problema é o reconhecimento biométrico — afinal, 

cada pessoa é única, e a tecnologia já pode nos reconhecer por isso. Em questão de 

segundos, dispositivos modernos são capazes de ler as características de partes do nosso 

corpo, comparar o que veem com a base de dados que possuem e atestar a identidade 

das pessoas previamente cadastradas no sistema.  

 
Renata Valério de Mesquita. Você é a sua senha. In: Planeta, fev./2014 (com adaptações).  

 

 

7. A oração introduzida pela conjunção “que” (L.3) expressa ideia de consequência 

em relação à oração anterior, à qual se subordina. 

 

 

8. (UFGO) Em  “Burocracia toma mais tempo de diretor do que pedagogia” apresenta 

uma relação lógico-semântica de  

(A) comparação.  

(B) consecução.  

(C) concessão.  

(D) causa.  

(E) explicação. 

 

9. (FCC) Sem dúvida, ele tem um ar muito inocente; contudo, algo me diz que é um 

mentiroso. Comece com: Algo me diz que ele é...  

a) desde que tenha.  

b) se tiver.  

c) conquanto tenha.  

d) caso tivesse.  

e) dado que tem.  

 

 



10. Abraçou-me com tal ímpeto, que não pude evitá-lo. Comece com: Não pude evitá-

lo...  

a) assim.  

b) quando.  

c) à medida que.  

d) então.  

e) porquanto.  

11. Ela é muito jovem, mas sabe assumir responsabilidades. Comece com: Ela sabe 

assumir responsabilidades...  

a) em que pese a   

b) tanto que.  

c) desde que.  

d) visto que.  

e) para que. ´ 
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CLUBE DE LEITURA 

Olá, amante da língua portuguesa! 

Foi sensacional ler “Ensaio sobre a cegueira”, de José Saramago e, mais uma 

vez, fazer ótimas reflexões psicológicas e sociais. Concorda?  

Antes de resolvermos algumas questões, leia o texto seguinte 

TEXTO 

“É desta massa que nós somos feitos, metade de indiferença e metade de 

ruindade.” 

 “Ainda que seja evidente o muito que de nuvem há em Juno, não é lícito, de 

todo, teimar em confundir com uma deusa grega o que não passa de uma vulgar massa 

de gotas de água pairando na atmosfera.” 

Acompanhamos a epidemia de uma cegueira branca na humanidade. Tratando 

dessa forma, o livro poderia muito bem estar nas prateleiras da sessão de ficção 

científica, se não fosse pelo tratamento ímpar dado pelo autor. Saramago consegue 

colocar o Homem no centro de sua reflexão, toma conta de seus anseios e angústias, 

acompanha suas dores e suas lutas diante de tão grande adversidade, e, mesmo assim, 

esse livro não nomeia nenhum personagem. Saramago parece que não nomeia seus 

personagens, para não encerrá-los em si mesmos, para proporcionar que o leitor se veja 

no „primeiro cego‟, no „velho da venda preta‟, ou no „garoto estrábico‟. 

A cegueira branca acomete a humanidade aos poucos. Primeiro, em um 

motorista no trânsito, depois no médico que o examina e em todos os seus pacientes, até 

que uma massa de pessoas desesperadas se tornam, de uma hora para outra, cegas. As 

autoridades decidem então isolar os infectados em instituições abandonadas, e um grupo 

é levado para um antigo manicômio. Lá, divididos em alas, os cegos, passados os 

primeiros sustos e incertezas, iniciam o processo de se organizarem e constituírem ali o 

mínimo de civilidade. Mas como bem o faz em tudo, o Homem falha miseravelmente 

quando o assunto é manter a civilidade. 

Aula 13
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“Tão longe estamos do mundo que não tarda que comecemos a não saber quem 

somos, nem nos lembrarmos  sequer de dizer-nos como nos chamamos, e para quê, 

para que iriam servir-nos os nomes, nenhum cão reconhece outro cão, ou se lhe dá a 

conhecer, pelos nomes que lhe foram postos, é pelo cheiro que identifica e se dá a 

identificar, nós aqui somos como uma outra raça de cães, conhecemo-nos pelo ladrar, 

pelo falar, o resto, feições, cor da pele, dos olhos, do cabelo, não conta, é como se não 

existisse.” 

Por mais incrível que pareça, a mulher do médico é a única que ainda manteve a 

visão, mas ela mente sobre a sua condição para poder acompanhar seu marido. Mesmo 

enxergando, ela nada pode fazer diante do horror e da violência que acomete todos 

naquele manicômio. Um grupo de homens se apossa da comida e primeiro cobra os 

objetos de valor em troca da alimentação, e depois cobram as mulheres das alas para 

saciar suas vontades primitivas. O relato dos estupros coletivos me levou a querer pular 

as páginas, mas consegui manter a leitura, apesar de sentimentos angustiantes terem 

invadido minha cabeça. 

Eles finalmente conseguem fugir do manicômio depois de um incêndio, apenas 

para descobrir que o mundo todo havia ficado cego e que a barbárie tinha tomado conta 

da humanidade. A busca por água e por comida se torna o motivo de sobrevivência da 

humanidade, e o pequeno grupo que acompanhamos sofre e suporta muitas 

adversidades. Tentam manter um pouco de civilidade por meio de gestos simples, como 

um banho de chuva, e jantar sentados à mesa. Da mesma forma que a cegueira chegou, 

ela se foi. 

“Estar cego não é estar morto, Sim, mas estar morto é estar cego.” 

Gabriel Moura. https://livro.wordpress.com/2019/07/09/ensaio-sobre-a-cegueira-73/(com adaptações)  

 Com base na leitura da obra e do texto acima, julgue os itens a seguir.  

(1) A obra “Ensaio sobre a Cegueira” é contada em terceira pessoa, com 

narrador onisciente e manifestações de discurso direto mesclado com 

o indireto. 

(2) O objetivo principal da obra “Ensaio sobre a Cegueira”  é fazer com que as 

pessoas passem a olhar para as outras − não com o olhar físico, mas com o  olhar 

o interior, a essência do ser humano. 

(3) No trecho ““É desta massa que nós somos feitos, metade de indiferença e 

metade de ruindade”, há duas orações, uma delas com registro de voz passiva 

analítica.  

(4) Em “Saramago parece que não nomeia seus personagens”, o sujeito do verbo 

nomeia está prolíptico.  

(5) No trecho “... para proporcionar que o leitor se veja no „primeiro cego‟, no 

„velho da venda preta‟, ou no „garoto estrábico‟”, a palavra “se” indica 

reflexivização do verbo e exerce função sintática de objeto direto.  

https://livro.wordpress.com/2019/07/09/ensaio-sobre-a-cegueira-73/(com


(6) Em ““Tão longe estamos do mundo que não tarda que comecemos a não saber 

quem somos, nem nos lembrarmos  sequer de dizer-nos como nos chamamos, e 

para quê, para que iriam servir-nos os nomes”, as palavras destacadas são, 

respectivamente, do ponto de vista morfológico: conjunção consecutiva, 

conjunção integrante, pronome indefinido, conjunção final.  

(7) No trecho “...conhecemo-nos pelo ladrar, pelo falar, o resto, feições, cor da 

pele, dos olhos, do cabelo...”, o autor registra um verbo transitivo direto e dois 

verbos intransitivos.  

(8) Em “Mesmo enxergando, ela nada pode fazer diante do horror e da violência que 

acomete todos naquele manicômio”, há duas orações subordinadas e duas 

orações principais.  

(9) No trecho “Um grupo de homens se apossa da comida e primeiro cobra os 

objetos de valor em troca da alimentação, e depois cobram as mulheres das alas 

para saciar suas vontades primitivas”, há erro de concordância que fere o 

princípio da simetria sintática.  

(10) Os termos preposicionados em “A busca por água e por comida se torna o 

motivo de sobrevivência da humanidade” não desempenham igual função 

sintática.  

 

Rumo ao sucesso! 

Ser membro do Clube IFM significa estar um passo à frente! 
 



 
 
 
 

Texto 1 (para as questões de 1 a 5).  

 

No início da colonização portuguesa no Brasil, a defesa das pessoas pobres 

perante os tribunais era considerada uma obra de caridade, com fortes traços religiosos.  

Anteriormente à primeira Constituição pátria, a de 1824, vigoraram as Ordenações 

Afonsinas, as Manuelinas e as Filipinas. Destas, somente as Ordenações Filipinas, 

sancionadas em 1595 e que construíram a base do direito português até o século XIX, 

com vigência de 1603 até o Código Civil brasileiro de 1916, trazem, em seu texto, algo 

que remete ao entendimento de concessão de justiça gratuita, prevendo que, se o 

agravante fosse tão pobre que jurasse não ter bens móveis, nem bens de raiz, nem como 

pagar o agravo e se rezasse, na audiência, uma vez, a oração do Pai-Nosso pela alma do 

rei de Portugal, seria considerado quitado o pagamento das custas de então.  

Ainda com relação ao aspecto da gratuidade, em particular, o colonizador 

português trouxe para o território brasileiro a praxe forense de acordo com a qual os 

advogados deveriam assistir, de maneira gratuita e voluntária, pro bono, os pobres que a 

solicitassem. Essa obrigação era admitida como um dever moral do ofício, diferenciando-

se do voluntariado por ser exercida com caráter e competência profissionais, embora fosse 

uma atividade não remunerada.  

Essas duas formas de gratuidade no acesso à justiça não se confundem. A 

advocacia pro bono é definida como a prestação gratuita de serviços jurídicos na 

promoção do acesso à justiça, ao passo que a assistência jurídica pública gratuita, 

atualmente prevista na Constituição Federal, no artigo 5.º, inciso LXXIV, e no artigo 134, 

é um dever intransferível do Estado e, na maior parte das vezes, é realizada na atuação 

das Defensorias Públicas da União e dos estados e por meio de convênios entre esses 

órgãos e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).  

Enfim, a importância dessas duas formas de assistência jurídica gratuita reside no 

fato de que o maior beneficiário dessa prerrogativa é a pessoa com insuficiência de 

recursos que tenha de demandar em juízo.  
Internet (com adaptações).  

 

 

 

 

 

 

CLUBE IFM 

Aula 14 
 

http://www.proffernandomoura.com.br/


01. Com referência às ideias do texto, analise as afirmações seguintes.  

 

I. De acordo com o texto, o Estado confundia-se com a religião, o que fica 

evidente no fato de que foram as Ordenações Filipinas que compilaram, em 

textos legais, o benefício da justiça gratuita de cunho religioso.  

II. O colonizador português trouxe para o território brasileiro o costume forense 

segundo o qual os advogados deveriam assistir, de maneira gratuita e voluntária 

os pobres que a requeressem. 

III. Conclui-se do texto que a concessão da gratuidade no acesso à justiça originou-

se de um dever legal do Estado de auxiliar os pobres na resolução de suas 

demandas.  

 

Está correto o que se afirma em:  

(A) apenas I. 

(B) I e II. 

(C) II e III. 

(D) I, II e III. 

(E) apenas II. 

 

 

2. Em “Anteriormente à primeira Constituição pátria, a de 1824, vigoraram as Ordenações 

Afonsinas, as Manuelinas e as Filipinas”, o acento grave introduz: 

(A) complemento nominal com núcleo feminino. 

(B) adjunto adverbial com núcleo feminino. 

(C) objeto indireto com núcleo feminino. 

(D) locução adverbial com núcleo feminino. 

(E) locução prepositiva com núcleo feminino.  

 

 

3. Presentes no texto, os vocábulos “caráter”, “intransferível” e “órgãos” são acentuados 

em decorrência da regra gramatical que classifica as palavras: 

(A) paroxítonas.  

(B) proparoxítonas eventuais.  

(C) paroxítonas terminadas em “r”, “l” e “s”.  

(D) oxítonos. 

(E) sobresdrúxulas.  

 

 

  

4. Em “... seria considerado quitado o pagamento das custas de então”, há estrutura de 

 

(A) voz ativa, nela, o sujeito está posposto, e o termo “quitado” tem função apositiva. 

(B) voz passiva sintética; nela, o sujeito está anteposto, e o termo “quitado” tem 

função predicativa. 

(C) voz passiva analítica; nela, o sujeito está posposto, e o termo “quitado” tem função 

predicativa. 

(D) voz reflexiva; nela, o sujeito está posposto, e o termo “quitado” tem função 

apositiva. 

(E) voz passiva analítica; nela, o sujeito está anteposto, e o termo “quitado” tem 

função predicativa. 



 

5. Assinale a opção que completa adequadamente as lacunas do trecho abaixo: 

 

A assistência gratuita começou na época ______ , num curso tradicional, o colonizador 

se referiu ____ existência de solicitações das camadas mais pobres da sociedade.  

Chegou-se ___ conclusão pacificamente. 

(A) onde – à – a  

(B) em que – à – a 

(C) na qual – à – à 

(D) onde – à – à  

(E) na qual – a – à  

 

 

Texto 2 (para as questões de 6 a 10).  

 

Eu não quero passar adiante sem contar sumariamente um galante episódio de 

1814, tinha nove anos. 

Napoleão, quando eu nasci, estava já em todo o esplendor da glória e do poder; 

era imperador e granjeara inteiramente a admiração dos homens. Meu pai, que à força de 

persuadir os outros da nossa nobreza acabara persuadindo-se a si próprio, nutria contra 

ele um ódio puramente mental. Era isso motivo de renhidas controvérsias em nossa casa, 

porque meu tio João [militar], não sei se por espírito de classe e simpatia de ofício, 

perdoava no déspota o que admirava no general, meu tio padre era inflexível contra o 

corso; os outros parentes dividiam-se: daí as controvérsias e as rusgas. 

Chegando ao Rio de Janeiro a notícia da primeira queda de Napoleão, houve 

naturalmente um grande abalo em nossa casa, mas nenhum chasco ou remoque. [...] 

Figurei nesses dias com um espadim novo, que meu padrinho me dera no dia de Santo 

Antônio; e, francamente, interessava-me mais o espadim do que a queda de Bonaparte. 

Nunca esqueci esse fenômeno. Nunca mais deixei de pensar comigo que o nosso espadim 

é sempre maior que a espada de Napoleão. E notem que eu ouvi muito discurso, quando 

era vivo, li muita página rumorosa de grandes ideias e maiores palavras, mas não sei por 

que, no fundo dos aplausos que me arrancavam da boca, lá ecoava alguma vez este 

conceito de experimentado: 

─ Vai-te embora, tu só cuidas do espadim. 

 
Machado de ASSIS. Memórias Póstumas de Brás Cubas (fragmento). 

 

 

 

No tocante às estruturas lingüísticas do texto, julgue os itens a seguir. 

 

6. Os termos “um galante episódio de 1814” (linha 1), “a admiração dos homens” 

(linha 4) e “a notícia da primeira queda de Napoleão”(linha 10) desempenham, 

respectivamente, as  funções sintáticas de:  

 

(A) objeto direto – objeto direto – objeto direto.  

(B) objeto direto – objeto direto – sujeito.  



(C) sujeito – objeto direto – sujeito.  

(D) objeto direto – sujeito – objeto direto.  

(E) sujeito – sujeito – objeto direto.  

 

 

 

7. “Figurei nesses dias com um espadim novo, que meu padrinho me dera no dia de 

Santo Antônio”. No fragmento,  o pronome relativo “que” exerce função sintática de 

(A) sujeito. 

(B) objeto indireto. 

(C) objeto direto preposicionado.  

(D) objeto direto.  

(E) complemento nominal.  

 

 

 

 

8. O trecho “Nunca esqueci esse fenômeno” admite a seguinte reecritura, sem que 

haja prejuízo da correção gramatical e do sentido original: 

 

(A) “Nunca me esqueci desse fenômeno”. 

(B) “Nunca se esqueci desse fenômeno”. 

(C) “Nunca olvidei desse fenômeno”. 

(D) “Nunca se olvidei desse fenômeno”. 

(E) “Nunca me esqueci a esse fenômeno”. 

 

 

 

9. No final do terceiro parágrafo o pronome “este” tem função: 

(A) anafórica e endofórica.  

(B) dêitica e endofórica. 

(C) deôntica e exofórica.  

(D) catafórica e exofórica. 

(E) catafórica e endofórica.  

 

 

 

10. “Vai-te embora, tu só cuidas do espadim”. Esse trecho, reescrito na segunda 

pessoa do plural, corresponde a: 

 

(A) “Ide-vos embora, vós só cuidais do espadim”. 

(B) “Vade-te embora, vós só cuidas do espadim”. 

(C) “Vade-vos embora, vós só cuidais do espadim”. 

(D) “Ide-te embora, vós só cuidais do espadim”. 

(E) “Vaide-vos embora, vós só cuideis do espadim”. 

 

 



 

CLUBE IFM 

O melhor clube de estudos da língua portuguesa! 

www.proffernandomoura.com.br 

 

 

PROPOSTA DE REDAÇÃO 

Professor Fernando Moura 

 

Leia o texto seguinte. 

O direito, fenômeno que há muito se insere nesta modernidade, não acompanha 

fielmente o ritmo infrene em que as mudanças operam-se na sociedade. E nem poderia! 

O direito surge a posteriori da ocorrência do fato na vida social. As regras são criadas 

com base na análise empírica das condutas humanas. Há o tridimensionalismo concreto, 

dinâmico e dialético que o direito assume, em razão da atração polar existente entre seus 

elementos – fato, valor e norma – , segundo lição do grande jurista Miguel Reale. 

Esporadicamente, portanto, faz-se mister modificar as regras, de forma que 

melhor regulem as relações entre os indivíduos de determinada comunidade. Isso quer 

dizer que, embora não tão célere, o direito deve estar adequado aos pensamentos e aos 

anseios de uma sociedade, sob pena de não ter eficácia e ser considerado "letra morta". 

Deve-se, portanto, explicar as razões que inspiraram os legisladores a criar o 

Projeto de Lei dos crimes contra o Estado Democrático de Direito e esclarecer a 

conexão dos novos desvios penais com o sistema penal garantista.  
Suian Alencar Sobrinho. https://jus.com.br/artigos/4585/comentarios-ao-projeto-de-lei-dos-crimes-contra-

o-estado-democratico-de-direito (com adaptações).  

 

 

 

 

http://www.proffernandomoura.com.br/
https://jus.com.br/artigos/4585/comentarios-ao-projeto-de-lei-dos-crimes-contra-o-estado-democratico-de-direito
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Considerando que o texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um 

texto dissertativo acerca do seguinte tema. 

Crimes contra o Estado Democrático de Direito. 

 

Ao elaborar seu texto, trate, necessariamente, dos seguintes aspectos: 

- relação entre os crimes contra o Estado Democrático de Direito e a Constituição 

Federal; [valor: 7,00 pontos] 

- legalidade da definição dos crimes contra a soberania nacional e tutela dos bens-

meios; [valor: 7,00 pontos] 

- eleições e violência política nesse contexto; [valor: 7,00 pontos] 

- legislação moderna e segurança nacional. [valor: 8,00 pontos] 

PADRÃO DE RESPOSTA 

O candidato deverá elaborar texto dissertativo completo (introdução, 

desenvolvimento e fechamento) e atender, necessariamente, aos tópicos solicitados. 

Quanto ao primeiro tópico, espera-se que o candidato mostre que o primeiro 

mérito de lei de crimes contra o Estado Democrático de Direito é, justamente, a sua 

obediência à Constituição Federal. Esta, em seu artigo 1°, inscreve decisão política 

fundamental − Estado Democrático de Direito − e, logo depois, enumera seus 

fundamentos, entre eles a soberania, a dignidade humana e o pluralismo político. Busca-

se, com isso, interpretar o sentimento da sociedade civil brasileira, ciosa da importância 

da liberdade duramente conquistada e da necessidade do respeito ao pluralismo político 

e às instituições democráticas. Tratar dos crimes contra a soberania nacional, contra as 

instituições democráticas e contra a cidadania é importante inovação na legislação penal 

brasileira, que visa a coibir o abuso de poder por parte do Estado e o abuso de direito 

por parte de particulares. É fundamental mencionar, também, os crimes de terrorismo e 

a ação de grupos armados, ambos expressamente referidos no texto constitucional 

(art.5°, XLIII e XLIV), o que dá mais veracidade à indissolubilidade do laço 

intermediador dos ramos Penal e Constitucional. 

No tocante ao segundo tópico, espera-se que o candidato evidencie que os 

crimes contra a soberania nacional, os crimes contra as instituições democráticas, além 

de terem a legalidade sempre em vista, visam a tutelar os denominados bens-meios. 

Estes são instrumentos dos quais se utiliza o Estado Democrático de Direito para 

garantir as liberdades e os direitos fundamentais. Note-se o quão lento e árduo foi 

o processo de luta, consecução e consolidação dessas garantias, desses direitos e dessas 

liberdades. Um Estado forte e protegido nas suas decisões políticas fundamentais é 

essencial para o exercício da democracia pelos cidadãos. 

Em relação ao terceiro tópico, espera-se que o candidato explicite que, no 

tocante às eleições, a violência política é aspecto relevante: deve-se proteger o direito de 

minorias políticas participarem das eleições, o que inclui o direito de votar, de ser 

votado e de fiscalizar a  organização de listas de candidatos e o financiamento de 

https://jus.com.br/tudo/terrorismo
https://jus.com.br/tudo/processo


campanhas. Deve-se punir, também, a comunicação enganosa em massa e a propagação 

de “fake news”. Importante, nesse contexto, é definir o que é informação inverídica, 

quem a determina, quais as instâncias para recorrer de qualquer decisão e como 

diferenciar a disseminação individual de mensagens falsas e a disseminação massiva 

patrocinada por empresas, inclusive estrangeiras. 

No que concerne ao quarto tópico, para promover o esgotamento do texto, 

espera-se que o candidato mencione que, com a definição dos crimes em comento, isso 

não quer dizer que o legislador moderno negue a devida atenção à proteção da 

Segurança Nacional. Ao contrário, o resguardo desses valores pátrios é preservado nos 

estudos que cercam a elaboração do futuro ordenamento jurídico. Todavia, todas as 

infrações dessa natureza deixarão de ser qualificadas como crimes contra a Segurança 

Nacional e passarão à condição dos “Crimes Contra o Estado Democrático e as 

Relações Internacionais”.  

 

Rumo ao sucesso! 

 



 
CLUBE IFM 

 

 

 Olá, amante da língua portuguesa! 

 Seja bem-vindo (a) ao Clube IFM! Está estudando muito? Quantas horas por dia? 

 Que tal estudar mais um assunto importante?  

 

Funções da  palavra SE  
 

a) Pronome apassivador ou partícula apassivadora: aparece na formação da voz passiva sintética 

com verbos transitivo direto, e transitivo direto e indireto.  

Ex.: Esconderam-se muitas notas. (= Muitas notas foram escondidas.)  

Entregou-se o prêmio ao aluno que obteve a melhor nota. (= O prêmio foi entregue ao aluno que 

obteve a melhor nota.) 

b) Índice de indeterminação do sujeito: símbolo de indeterminação do sujeito 

Ex: Vive-se bem naquele país. 

Precisava-se de novas fontes de riquezas. 

c) Pronome reflexivo: usado para indicar que a ação praticada pelo sujeito recai sobre o próprio 

sujeito ( voz reflexiva).  

Ex.: Renan Calheiros machucou-se com a foice. (= machucou a si mesmo) 

Localize-se no mapa. (= localize a si próprio) 

d) Pronome reflexivo recíproco: é substituível por: um ao outro, uns aos outros. 

Ex: Pai e filho abraçaram-se emocionados. (= abraçaram um ao outro )  

e) Parte integrante do verbo: integra os verbos pronominais. 

Ex.: Os atletas queixaram-se do tratamento recebido. 

Ele não se dignou de reler o processo.  

f) Partícula expletiva ou de realce: pode ser eliminado. Trata-se de um recurso estilístico, reforço 

de expressão.  

Ex.: Acabou-se a confiança nos políticos brasileiros. 

Lá se vai mais um caminhão de verduras.  

g) Sujeito acusativo ou de infinitivo: trata-se das estruturas formadas pelos verbos causativos 

(deixar, mandar e fazer) e sensitivos (ver, ouvir, sentir, etc.) quando seguidos de oração reduzida.  

Ex.: Deixou-se ficar à janela a tarde toda.  

O deputado sentiu-se fraquejar. 

h) Objeto direto reflexivo: acompanha verbo transitivo direto que tenha sujeito animado. 

Ex.: Ergueu-se, passou a toalha no rosto.  

Vestiu-se rapidamente, telefonou pedindo um táxi, saiu. 

i) Objeto indireto reflexivo: aparece quando o verbo é transitivo direto e indireto.  

Ex.: Ele arroga-se a liberdade de sair a qualquer hora.  

Ele impôs-se uma disciplina rigorosa. 
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QUESTÕES ESPECIAIS 
 

(Cebraspe) A qualidade do ambiente urbano torna-se, cada vez mais, uma destacada fonte de 

cobrança da população sobre seus governantes. Repleta de problemas nessa área, a cidade de São 

Paulo experimenta, nos últimos anos, uma notável mudança de comportamento das autoridades 

municipais, que passam a incorporar o tema em suas prioridades de gestão.  
Folha de S.Paulo. Editorial, 8/1/2009 (com adaptações) 

Em relação ao texto acima, julgue o item a seguir. 

1. O emprego do pronome “se” [destacado] indica que a oração em que o verbo está inserido 

tem sujeito indeterminado. 

 

 (Cebraspe) “A interpretação da nossa realidade com esquemas alheios só contribui para tornar-nos 

cada vez mais desconhecidos, cada vez menos livres, cada vez mais solitários.” Fomos 

“descobertos” ou reinventados pelos colonizadores, que impuseram o sentido que mais lhes 

convinha à nossa história. “Insistem em medir-nos com o metro que se medem a si mesmos” e 

assim se consideram “civilizados” e a nós, “bárbaros”. (...)  
Emir Sader. Jornal do Brasil, 26/2/2006 (com adaptações). 

2. Seria correta a substituição da forma verbal „Insistem‟ por Insiste-se, dado que tanto a 

partícula se quanto a flexão do verbo na terceira pessoa do plural são procedimentos 

legítimos de indeterminação do sujeito. 

 

(Cebraspe)  A internacionalização da cultura não é um fato inédito na história da humanidade. O 

fenômeno manifestou-se no império de Alexandre Magno, quando a cultura grega impôs-se; no 

Império Romano, em que o latim e o grego se generalizaram; no decorrer da Idade Média, 

unificada pelo uso do latim e por uma religião comum; finalmente, na época das grandes 

navegações ibéricas, quando o uso do português e do castelhano ligou os diversos continentes.  
Sérgio Paulo Rouanet. “Do fim da cultura ao fim do livro”. In: Eduardo Portella 

(Org.) Reflexões sobre o caminho do livro. São Paulo: UNESCO/Moderna, 2003, p. 

63 (com adaptações). 

3. Em “se generalizaram”, o termo “se” indica que o sujeito da oração é indeterminado. 

 

(Cebraspe) Necessita-se revisar tanto o significado do profissionalismo no setor público quanto no 

privado. O mais relevante é saber se o indicado para um cargo de responsabilidade em qualquer 

organização, pública ou privada, realmente sabe distinguir o bem do mal, se procura ajuda para seus 

dilemas morais cotidianos no trabalho, se elege o caminho do respeito próprio, da honestidade e da 

integridade e se resiste às múltiplas tentações que o afastam do rumo correto. 

4. As ocorrências de “se”, [nas ocorrências destacadas acima], têm função morfológica 

diversa. 

 

(Cebraspe) O culto ao individualismo seria um culto à liberdade se não elegesse como seu 

paradigma supremo a liberdade de lucrar, e como referência moral a moral do mercado. Se não 

fosse apenas a última das muitas tentativas de substituir o ser humano como medida de tudo, e seu 

direito à vida e à dignidade como o único direito a ser cultuado. 
Luís Fernando Veríssimo. Internet: http://www.dhnet.org.br 

 

5. Os vocábulos “se” e “se” [nas duas ocorrências indicadas acima] têm a mesma função 

condicional.  

 

(Cebraspe)  As inovações tecnológicas são constantes – e todo dia um computador novo e mais 

moderno surge no mercado. E, então, uma dúvida aparece: o que fazer com o seu equipamento 

antigo, que já ficou ultrapassado? Joga-lo no lixo é, sem dúvida, a pior opção. De um modo geral, 

as pessoas não sabem o perigo de se jogar um computador no lixo. 
Fique livre da quinquilharia. In: Correio Braziliense, Tecnologia, 24/10/2006, p. 4. 

http://www.dhnet.org.br/


 

6. No trecho “o perigo de se jogar”, o pronome “se” indica que o verbo jogar está sendo 

empregado com sentido reflexivo.  

 

(Cebraspe) Não há dúvida: as terras indígenas são fundamentais para a proteção da floresta 

amazônica. (...) Porém, se não houver mais apoio para o manejo dessas terras, essa poderosa 

ferramenta de proteção da biodiversidade amazônica não deve se sustentar por muito tempo.  
Planeta, abril de 2006. 

 

7. Na ocorrência destacada acima, a retirada do pronome “se” prejudicaria a correção 

gramatical do texto porque não respeitaria a significação com que o verbo “sustentar” 

está empregado.  

 

(Cebraspe)  Só se lê e se escreve quando se tem razões objetivas para tal, quando se sente que a 

linguagem escrita pode ser um instrumento de poder sobre a própria vida, que pode ajudar a superar 

dificuldades enfrentadas no quotidiano. Por isso, o primeiro passo para o estabelecimento de uma 

política de leitura é identificar os espaços onde a leitura e a escrita podem assumir esse papel. A 

verdadeira leitura está sempre inscrita em um objetivo de vida. 
Anne-Marie Emilie Millon Oliveira. Elementos para uma política municipal de leitura. Internet: www.proler.bn.br/texto2.htm  

 

8. A palavra “se”, nas ocorrências [destacadas acima], exerce a mesma função sintática.  

 

(Cebraspe)  A epidemiologia é uma disciplina básica da saúde pública voltada para a compreensão 

do processo saúde-doença no âmbito das populações, aspecto que a diferencia da clínica, que tem 

por objetivo o estudo desse mesmo processo, mas em termos individuais. Como ciência, a 

epidemiologia fundamenta-se no raciocínio causal; já como disciplina da saúde pública, preocupa-

se com o desenvolvimento de estratégias para as ações voltadas para a proteção e promoção da 

saúde da comunidade.  

 

9. As duas ocorrências de “se” têm a mesma função sintática: complementam formas 

verbais pronominais.  

 

(Cebraspe) Passam-se tempos sem que ouçamos falar em contos de vigário. Muito bem. Tornamo-

nos otimistas, imaginamos que, se a reportagem não menciona esses espantosos casos de tolice 

combinada com safadeza, certamente os homens ficaram sabidos e melhoraram. 

 Pensamos assim e devemos estar em erro. Provavelmente esse negócio continua a florescer, 

mas as vítimas têm vergonha de queixar-se e confessar que são idiotas.  

 (...) Convenientemente curado, cicatrizado, esquecida a fraqueza, o sujeito levanta-se e 

adquire consistência para realizar nova tolice. 
Graciliano Ramos. Linhas tortas: obra póstuma. São Paulo: Record, 1984. 

10. Assinale a opção correta:  

 

 

 

 

A. A forma verbal “Passam-se” está no plural para atender à regra gramatical de 

concordância com o sujeito da oração. 

 B. O verbo queixar-se, utilizado no texto como pronominal, conjuga-se facultativamente 

sem o pronome. 

 C. Em “levanta-se”, a partícula “se” indica a indeterminação do sujeito. 

http://www.proler.bn.br/texto2.htm


 
CLUBE IFM 

Diferença entre complemento nominal e adjunto adnominal 

Professor Fernando Moura 

 

QUESTÃO 1 - Distinga o complemento nominal (CN) e o adjunto adnominal (AA) nos 

enunciados a seguir: 

 

1. O advogado daquele escritório está apto ao trabalho forense. 

 

2. O projeto é semelhante ao caso pós-natalino. 

 

3. O filho de Guimarães Rosa era bacharel em Direito. 

 

4. Considero seu trabalho incompatível com nossos objetivos. 

 

5. Deus sempre foi misericordioso com nossas faltas. 

 

6. O réu é natural de Brazlândia (DF). 

 

7. O acidente aéreo ocorreu longe do centro da cidade. 

 

8. Os procedimentos nocivos ao organismo produzem doenças diversas. 

 

9. Obama agiu contrariamente aos interesses da oposição. 

 

10. O interesse pelo assunto desencadeará discussões não pragmáticas. 

 

11. Perto de Álvaro, estava Cecília, a deusa contemplativa. 

 

12. Ele era o suspeito de cometer o crime.  

 

13. Uma síndrome implica a combinação de signos clínicos. 

 

14. O aparecimento de sintomas preocupa o psicanalista. 

 

15. Asfixia não é apenas falta de ar. 

 

16. A síndrome é gerada por uma corrida aos bancos do narcisismo em busca de ideais. 

 

17. A desvalorização da moeda é fenômeno recente. 
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18. O surgimento de mitos é comum na infância. 

 

19. A crença em papai-noel é uma escolha da pessoa. 

 

20. O cérebro do indivíduo reflete as respostas às inquietações internas. 

 

 

 

QUESTÃO 2 - O uso de telefones celulares revolucionou a comunicação entre as pessoas de forma 

que muitos esqueceram como vivíamos sem esse aparelho fundamental à evolução da espécie. O 

estudo de dados científicos realizado há cinco anos demonstrou, claramente, a relação entre o uso 

do telefone celular e o aumento do risco de acidentes automobilísticos graves. O problema do uso 

do celular ao volante não é das mãos, mas de cérebro. 

 

(FGV) A opção em que a relação entre os dois termos é diferente das demais é: 

(A) o uso / de telefones celulares 

(B) o aumento / do risco de acidentes 

(C) o emprego / de equipamentos 

(D) o problema / do uso do celular 

(E) o estudo / de dados científicos 

 

QUESTÃO 3 - (FGV – Senado) “Entretanto, após algumas décadas de excessivo crescimento dos 

gastos governamentais e da crise financeira que se abateu sobre inúmeros governos...”. Assinale a 

alternativa que indique corretamente a quantidade de complementos nominais no trecho acima. 

(A) nenhum 

(B) dois 

(C) um 

(D) três 

(E) quatro 

 

 

 



 

CLUBE IFM 

O melhor clube de estudos da língua portuguesa! 

I. PROVA DISCURSIVA 

- Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, o espaço para rascunho indicado 

no presente caderno. Em seguida, transcreva o texto para a FOLHA DE TEXTO 

DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA, no local apropriado, pois não será 

avaliado fragmento de texto escrito em local indevido.  

- Qualquer fragmento de texto além da extensão máxima de linhas disponibilizadas será 

desconsiderado.  

- Na Folha de Texto Definitivo, a presença de qualquer marca identificadora no espaço 

destinado à transcrição do texto definitivo acarretará a anulação da sua prova discursiva.  

- Ao domínio do conteúdo serão atribuídos até 30,00 pontos, dos quais até 1,00 ponto 

será atribuído ao quesito apresentação (legibilidade, respeito às margens e indicação de 

parágrafos) e estrutura textual (organização das ideias em texto estruturado). 

Leia o texto seguinte. 

O desenvolvimento da tecnologia policial é muito importante para todos os 

cidadãos. Afinal, quanto mais aprimorado for o trabalho dos órgãos de segurança e 

fiscalização, menores serão os índices de criminalidade na sociedade, tendo em vista 

que a impunidade tende a diminuir. 

Evandro Capano e Waldo Gomes. https://digital.futurecom.com.br/transformao-digital/tecnologia-policial-como-

rgos-de-segurana-e-fiscalizao-se-beneficiam-da-inovao 

Considerando que o texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um 

texto dissertativo acerca do seguinte tema. 

A CRIMINALIDADE E AS NOVAS TECNOLOGIAS 

Ao elaborar seu texto, trate, necessariamente, dos seguintes aspectos: 

- importância do uso da tecnologia no combate ao crime; [valor: 10,00 pontos] 

http://www.proffernandomoura.com.br/
https://digital.futurecom.com.br/transformao-digital/tecnologia-policial-como-rgos-de-segurana-e-fiscalizao-se-beneficiam-da-inovao
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- novos recursos tecnológicos no combate ao crime; [valor: 9,00 pontos] 

- tendências tecnológicas a serviço da lei. [valor: 10,00 pontos] 

PADRÃO DE RESPOSTA 

O candidato deverá elaborar texto dissertativo completo (introdução, 

desenvolvimento e fechamento) e atender, necessariamente, aos tópicos solicitados. 

Quanto ao primeiro tópico, espera-se que o candidato mostre que, quando se fala 

em tecnologia policial, os recursos não são os mesmos vendidos para cidadãos comuns. 

Não se divulgam as inovações, a fim de que os policiais possam ter sucesso em suas 

investigações. Os principais softwares utilizados costumam ser específicos para polícias 

e são produzidos, principalmente, nos Estados Unidos e em Israel. Nesse contexto, a 

tecnologia policial desenvolve-se com inteligência, o que significa catalogar dados, com 

vistas a  antecipar-se à consumação do crime.  

No tocante ao segundo tópico, espera-se que o candidato evidencie que novos 

recursos, como Internet das Coisas (IoT), Inteligência Artificial (IA) e Big Data já são 

bastante explorados na tecnologia policial. Com o uso de um drone, por exemplo, é 

possível rastrear e filmar o modus operandi de meliantes. Nesse sentido, o uso de um 

objeto conectado à internet pode servir para mapear o número de assaltos que acontece 

em determinada cidade ou região. Assim, a polícia pode observar como os assaltantes 

agem e estar um passo à frente. Isso significa agir de forma preventiva. O uso de 

recursos  como IA e Big Data também se torna cada vez mais essencial para a 

tecnologia policial, porquanto contribuem para que as gigantescas bases de dados 

indexadas sejam analisadas, e seus resultados tenham informações relevantes. Assim, o 

cruzamento de dados pode servir para localizar foragidos e criar retratos falados de 

criminosos, entre outras situações.  

Em relação ao terceiro tópico, para promover o esgotamento do texto, espera-se 

que o candidato mencione que, assim como acontece em outras áreas, a tecnologia 

contra o crime não para de evoluir. Recursos  como a IA e o Machine Learning são os 

que mais devem despontar em um futuro próximo. Nesse sentido, o trabalho 

investigativo ganha muito em escala. As ferramentas de IA e Machine Learning 

abreviam o tempo na análise e no desenvolvimento de perfis que podem ser úteis para a 

investigação criminal e o cumprimento da lei. A tecnologia trará às equipes 

investigativas a capacidade e a agilidade de localizar dados suspeitos. Com as novas 

tecnologias, a polícia poderá fazer trabalho ainda mais preciso na busca por criminosos, 

além de coibir roubos, assaltos, furtos e outros atos violentos. 
 

II. PROVA OBJETIVA 

Segundo a mitologia grega, Posêidon, deus do mar, enviou a Minos, rei de Creta, um 

touro branco que deveria ser sacrificado em sua honra. Deslumbrado com a beleza do animal, 

o monarca guardou-o para si. Em represália, Posêidon despertou na rainha Pasífae uma 

doentia paixão pelo animal. Da união, nasceu o Minotauro, ser monstruoso com corpo de 

homem e cabeça de touro. 



Logo após seu nascimento, o Minotauro foi levado ao labirinto, construído pelo 

arquiteto e inventor Dédalo e de onde ninguém conseguia sair. Anos mais tarde, Minos 

declarou guerra a Atenas, para vingar o assassinato de seu irmão Androgeu. Vitorioso, exigiu 

que os vencidos enviassem, a cada nove anos, sete rapazes e sete virgens para serem 

devorados pelo Minotauro. Quando os atenienses se preparavam para pagar pela terceira vez 

o tributo, Teseu se ofereceu como voluntário. Penetrou no labirinto, matou o Minotauro e, 

guiado por um fio que lhe fora dado por Ariadne, filha de Minos, escapou de Creta em sua 

companhia e na de seus companheiros atenienses. 

Enciclopédia Britânica do Brasil 

Com base nas estruturas linguísticas do texto, julgue os itens seguintes.  

(1) Os sintagmas nominais “Posêidon”(l. 1) , “Minos” (l. 1) e “Minotauro” (l. 4), no 
primeiro parágrafo, vêm seguidos de aposto explicativo cada um. 

(2) Em “... uma doentia paixão pelo animal” (l. 3), o termo destacado constitui 
complemento nominal. 

(3) Em “... exigiu que os vencidos enviassem” (l. 5), o primeiro verbo exige complemento 
representado por uma oração.  

(4) Em “Teseu se ofereceu como voluntário” (l. 7), o verbo indica ação reflexiva em 
virtude do pronome “se”. 

(5) Em “... guiado por um fio que lhe fora dado por Ariadne” (l. 7), destacaram-se agentes 
da voz passiva. 

 

Julgue os itens a seguir quanto à correção gramatical. 

(6) Macabéa é alagoana, virgem, ignorante tem dezenove anos e diz-se "datilógrafa". Veio 
para o Rio de Janeiro com uma tia que cuidara dela desde os dois anos de idade.  

(7) Quando a tia morre, Macabéa muda-se para um quarto que divide com quatro moças 
as quais trabalhavam nas Lojas Americanas: Maria da Penha, Maria Aparecida, Maria 
José e Maria. 

(8) Raimundo, o patrão de Macabéa, avisa-a que será despedida (Macabéa errava demais 
na datilografia). Macabéa gostava de ouvir a Rádio Relógio porque os locutores 
falavam "palavras diferentes", embora ela desconhecia os significados delas.  

(9) Rodrigo S. M., o narrador, constitui um dos personagens centrais de "A Hora da 
Estrela", de Clarice Lispector. Ao mesmo tempo em que cria e narra a vida de 
Macabéa, identifica-se com ela, mesmo quando a agride. 

(10) Macabéa e Olímpico parece que estavam ansiosos.  
 

 

 



 

CLUBE IFM 

O melhor clube de estudos da língua portuguesa! 

 

PARTE I – CONCORDÂNCIA: ASPECTOS LÓGICOS E ESTILÍSTICOS 

Julgue os itens com base nas afirmações. 

1. Regra geral : o verbo concordará em número e em pessoa com o sujeito.  

(   ) Autoridades do Vaticano foram surpreendidos pela notícia de que há corrupção.  

2. Quando o sujeito for formado por uma expressão partitiva (parte de, uma porção de, o 
grosso de, metade de, a maioria de, a maior parte de, grande parte de...) seguida de um 
substantivo ou pronome no plural, o verbo poderá ficar no singular ou no plural. 

(   ) A maioria dos jornalistas está decepcionada com a ideia. 

 

3. Esse mesmo procedimento pode se aplicar aos casos dos coletivos, quando 

especificados. 

(   ) Um bando de vândalos foi encontrado em frente do monumento. 

4. Quando o sujeito for formado por expressão que indica quantidade aproximada (cerca 
de, mais de, menos de, perto de...) seguida de numeral e substantivo, o verbo 
concordará com o substantivo.  

(   ) Cerca de mil pessoas participou da manifestação. 

 

(   ) Mais de um atleta estabeleceram  novo recorde dos  últimos jogos olímpicos. 

(   ) Mais de um candidato  se ofendeu no tumultuado debate promovido pela Rede Globo.   

5. Quando se trata de nomes que só existem no plural, a concordância deve ser feita 
levando-se em conta a ausência ou presença de artigo. Sem artigo, o verbo deve ficar no 
singular. Quando há artigo no plural, o verbo deve ficar o plural.  

(   ) Os Estados Unidos determinou o fluxo da atividade econômica do mundo.. 

(   ) Os Sertões imortalizaram Euclides da Cunha. 
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6.  Quando o sujeito é um pronome interrogativo ou indefinido plural (quais, quantos, 
alguns, poucos, muitos, quaisquer, vários) seguido por "de nós" ou "de vós", o verbo 
pode concordar com o primeiro pronome (na terceira pessoa do plural) ou com o 
pronome pessoal.  

(   ) Quais de nós são capazes de votar com consciência? 

(   ) Alguns de vós  sabíeis do analfabetismo de Tiririca? 

(   ) Vários de nós proporam sugestões inovadoras para a economia brasileira. 

(   ) Algum de nós encontraremos a saída para o analfabetismo funcional.  

7. Quando o sujeito é formado por uma expressão que indica porcentagem ou fração  
seguida de substantivo, concorda-se com o núcleo ou com o mais próximo. Cuidado 
com a presença do determinante. 

(   ) Portanto, 25% do orçamento do país deve destinar-se à Educação. 

(   ) Assim,  85% dos entrevistados não aprovam a administração do governador. 

(   ) Portanto, os 25% do orçamento do país deve destinar-se ao Meio Ambiente.  

8. Cuidado com QUE e QUEM.  

(   ) Fui eu que critiquei os programas técnico-científicos. 

(   ) Fomos nós que entendemos o processo eleitoral. 

(   ) Fui eu quem aderiu ao movimento dos bancários. 

(   ) Fomos nós quem assistiu ao desmoronamento da bancada comunista.  

9. Com a expressão "um dos que", o verbo deve assumir a forma plural, embora alguns 
estudiosos aceitem a concordância também no singular.  

(   ) Ademir da Silva  foi um dos jogadores que mais encantaram os poetas. 

 

10.  Quando o sujeito é um pronome de tratamento, o verbo fica na 3ª pessoa do singular 

ou plural. 

(   ) Vossa Excelência sois diabético e exigis os vossos remédios?  

 

11.  A concordância dos verbos bater, dar e soar se dá com o  substantivo, conforme o 

numeral explicitado. 

(   ) Deu uma hora no relógio do jornalista. 

(   ) Deram cinco horas quando os assessores chegaram . 

12.  Verbos impessoais, por não se referirem a nenhum sujeito, são usados sempre na 3ª 
pessoa do singular.  

(   ) Se houvessem soluções para o problema, tudo ficaria melhor. 

(   ) Fazem dez anos que o fato ocorreu  

 

 

 



13. Quando o sujeito é composto e anteposto ao verbo, a concordância se faz no plural. 

(   ) A sociedade e o governo devem exigir o cumprimento das políticas públicas. 

   

14. No caso do sujeito composto posposto ao verbo, passa a existir uma nova 

possibilidade de concordância: em vez de concordar no plural com a totalidade do 

sujeito, o verbo pode estabelecer concordância com o núcleo do sujeito mais próximo. 

Cuidado com a reciprocidade, pois o verbo ficará no plural.  

(   ) Vem ocorrendo a transformação da sociedade e a consolidação de valores. 

(   ) Abraçou- se o senador e o deputado, quando souberam do esquema.  

 

15.  Quando o sujeito composto é formado por núcleos sinônimos ou quase sinônimos, 

o verbo pode ficar no plural ou no singular. 

(   ) Descaso e desprezo  marca o  comportamento do povo em relação ao parlamentar. 

 

 



O melhor clube de estudos da língua portuguesa! 

PARTE II – CONCORDÂNCIA: ASPECTOS LÓGICOS E ESTILÍSTICOS 

16. Quando o sujeito composto é formado por núcleos dispostos em gradação, o verbo pode 

ficar no plural ou concordar com o último núcleo do sujeito. 

(   ) Com você, Marina, uma hora, um minuto, um segundo me satisfaz. 

17.  Quando os núcleos do sujeito composto são unidos por "ou" ou "nem", o verbo deverá ficar 

no plural se a declaração contida no predicado puder ser atribuída a todos os núcleos. Quando 

a declaração contida no predicado só puder ser atribuída a um dos núcleos do sujeito, ou seja, 

se os núcleos forem excludentes, o verbo deverá ficar no singular.  

(   ) Drummond ou Bandeira representam a essência da poesia brasileira. 

(   ) Nem o professor nem o aluno acertou a resposta. 

(   ) Brasília ou Buenos Aires será a sede da próxima Olimpíada. 

 

18. Com as expressões "um ou outro" e "nem um nem outro", a concordância costuma ser feita 

no plural, embora se pratique também o singular. 

(   ) Um e outro compareceu ao debate político.  

19. Quando os núcleos do sujeito forem unidos por expressões correlativas como: "não 

só...mas ainda", "não somente"..., "não apenas...mas também", "tanto...quanto", o verbo será 

flexionado no  plural.  

(   ) Tanto Michel Temer quanto Arruda ficaram surpresos com a notícia. 

20. Quando os elementos de um sujeito composto são resumidos por um aposto recapitulativo, 

a concordância é feita com esse termo resumidor. 

(   ) Filmes, novelas, conversas, nada mereceram os elogios do crítico. 
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21. Cuidado com a palavra SE.  

(   ) Necessitam-se de governantes interessados em civilizar o país. 

 

(   ) Construíram-se novos postos de saúde em Santa Maria e São Sebastião.  

 

(   ) Sabem-se que todos os programas são destinados à população carente.  

 

22. Como impessoal na indicação de horas, dias e distâncias, o verbo ser concordará com o 

núcleo do predicativo, que estará no singular ou no plural, conforme o numeral explicitado. 

(   ) É uma hora e meio. Roriz falará sobre o processo.  

(   ) São três da manhã. Marina plantará arruda no canteiro.  

 

23.  Quando o sujeito indicar peso, medida, quantidade e for seguido de palavras ou 

expressões como pouco, muito, suficiente, o verbo ser ficará no singular. Caso apareça um 

determinante no plural, o verbo será flexionado.  

(   ) Cinco quilos de maconha  é suficiente para deixá-lo esquisito. 

(   ) As duas semanas de férias é muito para mim.  

24.  Quando o sujeito for uma expressão de sentido partitivo ou coletivo e o predicativo estiver 

no plural e fizer referência a pessoa, o verbo ser concordará com o predicativo. 

(   ) A grande maioria no protesto era  jovens da classe média. 

 

25. Cuidado com outras situações.  

(   ) Tudo são lembranças inesquecíveis. 

(   ) Nada eram obstáculos jurídicos. 

(   ) Sua rotina  eram  as críticas do jornalista.  

(   ) Mozart  eram os orgulhos de Leopold. 

(   ) Minhas alegrias são meu único filho. 

(   ) Quem é  aquelas crianças que estão com o cantor famoso? 

26. O verbo parecer, quando seguido de infinitivo, admite duas concordâncias. 

(   ) Alguns ministros pareciam chorar durante a audiência.  

27. A expressão "haja vista" 

(   ) Haja vista aos fatos explicados por esta teoria, ele desistiu da proposta. 

(   ) Hajam vista os exemplos de sua dedicação, receberá o prêmio máximo.  



 

28. Atenção para certas expressões formadas pelo verbo ser  mais um adjetivo. Ficam 

invariáveis se o substantivo a que se referem apresentar  sentido genérico (sem 

determinante). 

(   ) Em certos momentos, é necessário atenção. 

(   ) A educação é necessária ao processo de democratização 

 

29. Cuidado com outros casos.  

(   ) Seguem anexas as documentações requeridas pelo ministro. 

(   ) As jogadoras de vôlei estavam bastante cansadas.   

(   ) Há bastantes pessoas insatisfeitas com o cenário político. 

30. Infinitivo precedido de preposição e referente plural admite duas formas de concordância.  

(   ) O problema conduz os jovens a desistir do mercado de trabalho. 

(   ) Há informações suficientes para instruírem o  processo.  

 

 



 

CLUBE IFM 

O melhor clube de estudos da língua portuguesa! 

 

Texto 1 

Ao longo dos séculos, vimos atribuindo o atraso do Brasil e a penúria dos 

brasileiros a falsas causas naturais e históricas, umas e outras imutáveis. Entre elas, fala-

se dos inconvenientes do clima tropical, ignorando-se suas evidentes vantagens. Acusa-

se, também, a mestiçagem, desconhecendo que somos um povo feito do caldeamento de 

índios com negros e brancos, e que nos mestiços constituíamos e cerne melhor de nosso 

povo.  

Há quem se refira à colonização lusitana, com nostalgia por uma mirífica 

colonização holandesa. É tolice de gente que, visivelmente, nunca foi ao Suriname. 

Existe até quem queira atribuir o nosso atraso a uma suposta juvenilidade do povo 

brasileiro, que ainda estaria na minoridade. Esses idiotas ignoram que somos cento e 

tantos anos mais velhos que os Estados Unidos. Dizem, também, que nosso território é 

pobre – uma balela. Repetem, incansáveis, que nossa sociedade tradicional era muito 

atrasada – outra balela. Produzimos, no período colonial, muito mais riqueza de 

exportação que a América do Norte e edificamos cidades majestosas, como o Rio, a 

Bahia, Recife, Olinda, Ouro Preto, que eles jamais conheceram.  

Trata-se, obviamente, do discurso ideológico de nossas elites. Muita gente boa, 

porém, em sua inocência, o interioriza e repete. De fato, o único fator causal inegável de 

nosso atraso é o caráter das classes dominantes brasileiras, que se escondem atrás desse 

discurso. Não há como negar que a culpa do atraso nos cabe é a nós, os ricos, os 

brancos, os educados, que impusemos, desde sempre, ao Brasil, a hegemonia de uma 

elite retrógrada, que só atua em seu próprio benefício.  

RIBEIRO, Darci. O Brasil como problema. Brasília: Editora da UnB (com adaptações).  
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QUESTÃO 1 – Com base nas ideias do texto, assinale a opção correta.  

a) Trata-se de texto argumentativo em que o autor busca explicar a pobreza do 

Brasil por meio da explicitação de fatores geográficos e da gestão ineficiente do 

colonizador português.  

b) O texto narra uma série de razões que, na mesma proporção, levaram o Brasil à 

sua situação atual de penúria e desolação.  

c) Trata-se de texto extemporâneo, que evidencia as questões do Brasil colonial e 

nada acrescenta para a compreensão da atualidade. 

d) O autor contesta certas causas atribuídas à situação de atraso do Brasil e defende 

que esse atraso se deve, de forma evidente, ao perfil das elites no Brasil. 

e) O que há de melhor e de mais forte na formação político-econômica do Brasil é 

o povo mestiço, fato que justificaria poucas discrepâncias sociais. 

 

QUESTÃO 2 – A respeito do trecho ―Dizem, também, que nosso território é pobre – 

uma balela. Repetem, incansáveis, que nossa sociedade tradicional era muito atrasada – 

outra balela. Produzimos, no período colonial, muito mais riqueza de exportação que a 

América do Norte e edificamos cidades majestosas como o Rio, a Bahia, Recife, Olinda, 

Ouro Preto, que eles jamais conheceram‖, assinale a opção correta.  

a) O pronome ―eles‖ é  anafórico e tem como referente os portugueses do período 

colonial.  

b)  Os dois empregos de travessões se justificam por inserirem discurso alheio.  

c) Existe relação de conformidade entre o Brasil e a América do Norte, em relação 

à ideia de ―riqueza‖.  

d) O termo ―balela‖, de caráter informal,  pode ser substituído, em suas duas 

ocorrências, por ―traição‖, sem prejuízo para o sentido do trecho.  

e) Infere-se que as formas verbais ―dizem‖ e ―repetem‖, flexionadas na terceira 

pessoa do plural, têm como referente semântico o  ―discurso ideológico de 

nossas elites‖.   

 

QUESTÃO 3 – O vocábulo ―mirífica‖ admite, sem prejuízo semântico, a substituição 

por 

a) insignificante 

b) prodigiosa 

c) simplória 

d) módica 

e) esdrúxula 

 

 



Texto 2 

O homem, que antropólogos veem como um ser histórico, é o construtor da 

sociedade e o responsável pelo rumo que ela venha a tomar. Tornamo-nos seres 

humanos na dialética mesma da hominização, ao produzirmos e transformarmos 

coletivamente a cultura e nos construirmos como sujeitos.  

A nossa cultura atual, eivada de violências físicas e simbólicas, tem levado os seres 

humanos à massificação, à desumanização e à autodestruição. Fazendo frente a essa 

crise, a Cultura da Paz surge como uma proposta da ONU que tem por objetivo 

conscientizar a todos — governos e sociedades civis — para que se unam em busca da 

superação da falência do nosso paradigma atual, conclamando para a construção de um 

novo modelo substitutivo, assentado em ações, valores e princípios calcados em uma 

nova ética social, no respeito à diversidade cultural e na diminuição das desigualdades e 

injustiças.  
(Editorial. Revista da Faculdade de Educação do Estado da Bahia. Ano 10 — com adaptações)  

 

QUESTÃO 4 - Com base nas ideias e nas estruturas linguísticas do texto, assinale a 

opção correta.  

(A) A ideia de eventualidade traduzida pelo emprego de ―venha‖ (1º. parágrafo) pode 

ser, também, expressa por porventura vem, sem prejuízo da direção 

argumentativa e da correção gramatical do texto.  

(B) Preservam-se a coerência e a correção gramatical  do texto ao se substituir o 

aposto ―eivada de violências físicas e simbólicas‖ (2º. parágrafo) pela oração 

subordinada: de que foi contaminada por violências físicas e simbólicas.  

(C) No segundo parágrafo, o verbo ―conclamando‖ pode ser substituído por 

―embatucando‖, sem prejuízo para os sentidos do texto.  

(D) O registro de uma vírgula logo depois de ―ONU‖ (2º. parágrafo) 

respeitará as regras gramaticais e não provocará ambiguidade de interpretação 

sobre quem teria ―por objetivo conscientizar a todos‖.  

(E) Os termos ―paradigma atual‖ e ―novo modelo‖ (2º. parágrafo) correspondem a 

dois contextos diferentes de éticas sociais:  o primeiro conduz à desumanização e à 

autodestruição; o segundo visa à superação da violência pela paz. 

 

 

QUESTÃO 5 – Em ―Tornamo-nos seres humanos na dialética mesma da hominização, 

ao produzirmos e transformarmos coletivamente a cultura e nos construirmos 

como sujeitos‖, as orações destacadas, traduzem, textualmente, a ideia de  

a) condição 

b) causa 

c) tempo 

d) modo 

e) concessão 
 

 

 

 



Texto 3 

 

Especialmente no Brasil, (1) discutir segurança pública e seus desafios em 

tempos de pandemia remete a alguns aspectos centrais. De um lado (2), a redução sem 

precedentes da circulação de pessoas nas ruas, (3) decorrente das medidas de isolamento 

social, levanta dúvidas sobre como serão afetados os índices de criminalidade — dentro 

e fora do ambiente doméstico. De outro, (4) cabe avaliar como a atuação policial tem se 

adaptado aos novos riscos representados pela exposição ao vírus. Como não se pode 

olvidar dessa realidade(5), 80% da população concordam que se trata de serviço 

essencial que não pode parar. 

https://www.nexojornal.com.br/ensaio/debate/2020/A-seguranca-publica-brasileira-em-tempos-de-

coronavirus (com adaptações) 

 

QUESTÃO 6 - No texto acima, há cinco ocorrências do emprego da vírgula, 

devidamente numeradas. Assinale a opção em que o emprego da vírgula está 

corretamente justificado.  

(A) no caso (1), para marcar o deslocamento de oração adverbial.  

(B) no caso (2), para indicar uma enumeração.  

(C) no caso (3), para indicar a presença de oração reduzida.  

(D) no caso (4), para indicar a supressão de um verbo.  

(E) no caso (5), para destacar a presença de oração adverbial deslocada. 
 

QUESTÃO 7 - No último período do texto, o verbo ―olvidar‖ admite a substituição por 

(A) esquecer. 

(B) lembrar. 

(C) recordar. 

(D) admirar. 

(E) duvidar.  

 

 

QUESTÃO 8 - Analise a frase a seguir: “Como não se pode olvidar dessa realidade, 80% 

da população concordam que se trata de serviço essencial que não pode parar‖. Uma 

frase construída por uma porcentagem seguida de um especificativo tanto pode ter sua 

concordância verbal realizada com a porcentagem quanto com o especificativo.  

A esse respeito, assinale a opção que indica concordância inaceitável.  

(A) 1,5% dos brasileiros concordam.  

(B) 1,4% da população concorda.  

(C) 2,1% da população concordam.  

(D) 3,2% dos brasileiros concordam. 

(E) 1,7% da população brasileira apoiam. 
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CLUBE IFM 

O melhor clube de estudos da língua portuguesa! 

Caro (a) aluno (a), 

 Seja bem-vindo, mais uma vez,  ao Clube IFM! Nesta aula, visitaremos trechos 

da obra Quincas Borba,  de Machado de Assis, símbolo maior da literatura brasileira. 

Acho que devemos nos interessar por sua rica obra por várias razões, especialmente 

porque o caráter prático com que fatos de língua e de estilo são tratados em seus escritos 

é objeto de exploração de muitas bancas executoras de concursos públicos. Você já leu 

essa obra? Que tal resolver as questões seguintes?  

(1) Em “Atirou-se à criança, aos cavalos, cego e surdo, sem atender ao próprio risco...”, 

o emprego das duas primeiras ocorrências da preposição “a” indica direção, movimento. 

(2) No trecho “A palavra saía-lhe rápida, séria, digna e comovida”, o pronome “lhe” 

exerce função sintática de objeto indireto; além disso, o predicado corresponde a um 

sintagma verbo-nominal em que os adjetivos predicativos exercem apresentam 

afinidade semântico-sintática com advérbios.  

(3) Em “A senhora é muito mais bela, infinitamente mais bela que a pintura”, o 

advérbio “mais” intensifica o adjetivo “bela”, e os advérbios “mais” e “infinitamente” 

traduzem, respectivamente, as ideias de intensidade e modo em relação ao advérbio 

“mais”.  

(4) No trecho “Quando ele saiu , um e outro agradeceram-lhe muito o benefício da 

salvação do filho”, Machado de Assis adota a regência tradicional do verbo 

“agradecer”: objeto indireto de pessoa e direto de coisa.  

(5) Em “Acudiu à memória do Rubião que o Freitas ─ aquele Feitas tão alegre ─  estava 

gravemente enfermo”, os travessões isolam aposto de caráter explicativo, e o uso do 

demonstrativo “aquele” corresponde a um dêitico temporal.  

(6) No fragmento “─ Não tenho de que me arrepender, disse ele; prefiro que me não 

perdoe”, Machado de Assis, ao se utilizar da apossínclise em “prefiro que me não 

perdoe”, fere, por motivos estilísticos, o princípio do paralelismo e o padrão culto da 

linguagem. 
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(7) Em “A senhora aposto que nem sonhava comigo? Entretanto, eu quase ouvia a sua 

respiração”, o sujeito prolíptico “A senhora” não evidencia marcas de oralidade no texto 

de Machado de Assis. 

(8) No trecho “Agora, aquietada a imaginação e o ressentimento, mira e remira a alcova 

solitária”, o autor apresenta oração subordinada adverbial temporal reduzida de 

particípio, que estabelece concordância com o núcleo mais próximo do sujeito 

composto.  

(9) Em “Custou-lhe muito a aceitar a casa”, a oração de infinito “aceitar a casa” é o 

sujeito de “Custou”, a preposição “a” não tem valor expletivo, e o pronome “lhe” é 

objeto indireto. 

(10) No trecho “Tenho razão para zangar-me com o senhor; não o faço, porque sei que é 

bom, e estou que é sincero, arrependa-se do que disse, e tudo será perdoado”, admite a 

seguinte reescritura, sem prejuízo para a correção gramatical e para a coerência textual: 

“Tenho motivo para zangar-me com o senhor. Não lhe faço, porquanto sei que é 

bom, e estou certo de que é sincero. Arrependa do que disse, e tudo será 

perdoado”. 

 

 



 

CLUBE IFM 

O melhor clube de estudos da língua portuguesa! 

 

Reconhecimento de tipos e gêneros textuais. 

Texto 1 

Leia o texto a seguir, para responder às questões seguintes.  

As diferenças de classes vão ser estabelecidas em dois níveis polares: classe 

privilegiada e classe não privilegiada. Nessa dicotomia, um leitor crítico vai perceber 

que se trata de  um corte epistemológico, na medida em que fica óbvio que classificar 

por extremos não reflete a complexidade de classes da sociedade brasileira, apesar de 

indicar os picos. Em cada um  dos polos, outras diferenças se fazem presentes, mas 

preferimos alçar a dicotomia maior que tanto habita o mundo das estatísticas quanto, e 

principalmente, o mundo do  imaginário social. Estudos a respeito de riqueza e pobreza 

ora dão quitação a classes pela forma quantitativa da ordem do ganho econômico, ora 

pelo grau de consumo na sociedade  capitalista, ora pela forma de apresentação em 

vestuário, ora pela violência de quem não tem mais nada a perder e assim por diante. O 

imaginário, em sua organização dinâmica e com sua  capacidade de produzir imagens 

simbólicas e estereótipos, maneja representações que possibilitam pôr ordem no caos. O 

imaginário, acionado pela imaginação individual, é  pluriespacial e, na interação social, 

constrói a memória, a história museológica. Mesmo que possamos pensar que 

estereótipos são resultado de matrizes, a cultura é dinâmica,  porquanto símbolos e 

estereótipos são olhados e ressignificados em determinado instante social.  

Dina Maria Martins Ferreira. Não pense, veja. São Paulo: Fapesp&Annablume, p. 62 (com adaptações).  

QUESTÃO 1 - De acordo com  a organização das ideias do texto, é correto afirmar que: 

(A) a diferenciação das classes em ―dois níveis polares‖, como dois extremos, não 

atende à complexidade de classes da sociedade brasileira, mas é comum ao 

―mundo das estatísticas‖ e ao ―mundo do imaginário social‖.  

(B) a organização das classes em ―dois níveis polares‖, como duas matrizes, 

corresponde à complexidade de classes da sociedade brasileira, contudo é 

comum ao ―mundo das estatísticas‖ e ao ―mundo do imaginário social‖.  
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(C) a distinção das classes em ―dois níveis polares‖, como dois estereótipos, não  

contempla a complexidade de classes da sociedade brasileira, entretanto é 

comum ao ―mundo das estatísticas‖ e ao ―mundo do imaginário social‖.  

(D) a produção das classes em ―dois níveis polares‖, como dois extremos, não 

atende à complexidade de classes da sociedade brasileira,  portanto é comum ao 

―mundo das estatísticas‖ e ao ―mundo do imaginário social‖.  

(E) a ressignificação das classes em ―dois níveis polares‖, como dois picos, atende à 

complexidade de classes da sociedade brasileira, todavia é comum ao ―mundo 

das estatísticas‖ e ao ―mundo do imaginário social‖.  

 

QUESTÃO 2 - De acordo com a argumentação do texto, os ―picos‖ correspondem:  

(A)  aos mais complexos indicadores de classes — grau de consumo e 

violência —, referidos no texto também como ―extremos‖ e ―polos‖.  

(B) aos mais salientes indicadores de classes — a privilegiada e a não 

privilegiada —, referidos no texto também como ―extremos‖ e ―polos‖. 

(C) aos mais contraditórios indicadores de classes — a pobreza e o 

imaginário social —, referidos no texto também como ―extremos‖ e 

―polos‖. 

(D) aos mais elementares indicadores de classes — a privilegiada e a não 

privilegiada —, referidos no texto também como ―extremos‖ e ―polos‖. 

(E) aos mais dinâmicos indicadores de classes — a cultura e os esteriótipos 

—, referidos no texto também como ―extremos‖ e ―polos‖. 

QUESTÃO 3 - A estrutura do trecho é característica de texto 

(A) injuntivo. 

(B) narrativo. 

(C) descritivo. 

(D) preditivo. 

(E) dissertativo.  

 

QUESTÃO 4 - Os termos ―na medida em que‖  e ―apesar de‖, em destaque no trecho 

―Nessa dicotomia, um leitor crítico vai perceber que se trata de  um corte 

epistemológico, na medida em que fica óbvio que classificar por extremos não reflete a 

complexidade de classes da sociedade brasileira, apesar de indicar os picos‖, podem ser 

substituídos, no contexto, sem alteração do sentido, por:  

(A) conquanto / a menos que  

(B) ainda que / a despeito de 

(C) posto que / a respeito de  



(D) porque / a despeito de  

(E) à proporção que / a despeito de  

Texto 2  

Os contratos legais com que habitualmente trabalham os advogados estão 

escritos em linguagem frequentemente ambígua e sujeita a interpretações diversas. Um 

contrato inteligente é um acordo escrito em código de software, que, como linguagem 

de programação, é claro e objetivo.  O contrato se executa de maneira automática 

quando se cumprem as condições acordadas. Ambas as partes podem ter certeza quase 

total de que o acordo se cumprirá tal como foi  combinado. E tudo ocorre em uma rede 

descentralizada de computadores. Não há nada que as partes possam fazer para evitar o 

cumprimento do contrato.   

Imaginemos que Alice compre um automóvel com um crédito bancário, mas 

deixe de pagar suas prestações. Uma manhã, introduz sua chave digital no veículo, e a 

porta não  abre. Foi bloqueada por falta de cumprimento do contrato. Minutos depois, 

chega o funcionário do banco com outra chave digital. Abre a porta, liga o motor e parte 

com o veículo.  O contrato inteligente bloqueou, de maneira automática, o uso do 

dispositivo digital por Alice, porque ela não cumpriu o contrato. O banco recupera o 

veículo, sem perder tempo com  advogados. 

Com base nas ideias, nas estruturas linguísticas e na tipologia do texto acima, 

julgue os itens que se seguem.  

1. Embora o texto seja predominantemente dissertativo, seu segundo parágrafo é 

essencialmente narrativo.  

2. No texto, predominantemente narrativo, ocorrem tanto o discurso direto como o 

discurso indireto livre. 

IMPORTANTE: FOCO NARRATIVO E TIPOS DE DISCURSO 

FOCO NARRATIVO 

 

a) Narrador-personagem: 1ª pessoa/ O narrador participa dos fatos explicitados.  

 

Eu não só vi o Holocausto: eu o vivi. E sobrevivi para contar. Fui um dos poucos de 

uma família de 79 pessoas. Foi em julho de 1941 que os soldados alemães chegaram ao 

nosso povoado: Secureni, que ficava na então Bessarábia (hoje território da Ucrânia). 

Não demorou a vir pelos alto-falantes a ordem para que todos os judeus se reunissem na 

manhã seguinte, na praça próxima ao cemitério judaico. Devíamos levar nossos 

pertences e mantimentos. Quem não obedecesse seria fuzilado. Começou ali nossa 

marcha de 1.500 quilômetros – que fizemos sujos, doentes e famintos. Marchar longas 

distâncias era uma das formas que os nazistas usavam para exterminar os judeus. 

Aprendemos a aceitar a morte, de tão corriqueira.  
MICHAEL STIVELMAN 



b) Narrador-observador: 3ª pessoa/ O narrador apenas observa os fatos 

explicitados.  

 

Agora olhavam as lojas, as toldas, a mesa do leilão. E conferenciavam pasmados. 

Tinham percebido que havia muitas pessoas no mundo. Ocupavam-se em descobrir uma 

enorme quantidade de objetos. Comunicaram baixinho um ao outro as surpresas que os 

enchiam. Impossível imaginar tantas maravilhas juntas. O menino mais novo teve uma 

dúvida e apresentou-a timidamente ao irmão. 
Graciliano Ramos. Vidas Secas. São Paulo: Martins, 1972, p.125. 

 

c) Narrador-onisciente: 3ª pessoa/ Sabe tudo: além de observar os fatos 

explicitados, conhece intrinsecamente as personagens.  

 

O fiscal olhava fixamente para o documento. Ele precisou de muito controle para 

suportar a revolta que lhe invadia o pensamento.  

 

TIPOS DE DISCURSO 

 

a) Discurso direto  

Características: 

- fala fiel dos interlocutores ou das personagens; 

- frequentemente, um verbo dicendi (falar, dizer, responder, afirmar, indagar, 

perguntar e outros); 

 

O delegado perguntou ao depoente: 

- Você tem o hábito de compartilhar esse tipo de material? 

 

b) Discurso indireto 

Características:  

- fala não visível das personagens, mas explicitada pelo narrador (numa oração 

subordinada substantiva); 

- verbo dicendi;  

- conectivo explícito ou implícito.  

 

O delegado perguntou ao depoente se ele tinha o hábito de compartilhar esse tipo 

de material. 

O depoente, é claro, respondeu que não. Disse estar muito nervoso com tantos 

questionamentos.  

 

c) Discurso indireto livre ou semi-indireto  

Características:  

- falta do verbo dicendi, dois pontos, travessão ou aspas;  

- fala não visível das personagens, cuja voz parece confundir-se com a do 

narrador;  

- períodos livres (sem elo subordinativo).  

 

Fabiano escutou, ouviu o rumor do chumbo que se derramava no cano da arma, as 

pancadas surdas da vareta na bucha. Suspirou. Coitadinha da Baleia.  
(Graciliano Ramos. Vidas Secas)  



 

CLUBE IFM 

O melhor clube de estudos da língua portuguesa! 

 

TEXTO E PARÁFRASE(REESCRITURAS) 

 

Leia o texto a seguir e responda às questões de 1 a 3.  

Grito do Ipiranga? Isso era bom antes de um nobre amigo, que veio reclamar pela 

Gazeta de Notícias contra essa lenda de meio século.  

Segundo o ilustrado paulista não houve nem grito nem Ipiranga.  

Houve algumas palavras, entre elas a Independência ou Morte,  – as quais todas foram 

proferidas em lugar diferente das margens do Ipiranga.  

Pondera meu amigo que não convém, a tão curta distância, desnaturar a verdade dos 

fatos. Ninguém ignora a que estado reduziram a História Romana alguns autores alemães, cuja 

pena, semelhante a uma picareta, desbastou os inventos de dezoito séculos, não nos deixando 

mais que uma certa porção de sucessos exatos.  

Vá feito! O tempo decorrido era longo e a tradição estava arraigada como uma idéia 

fixa. Mas isso é história antiga.  

O caso do Ipiranga data de ontem. Durante cinquenta e quatro anos temos vindo a 

repetir uma coisa que o dito meu amigo declara não ter existido. Houve resolução do Príncipe 

D. Pedro, independência e o mais; mas não foi positivamente um grito, nem ele se deu às 

margens do célebre ribeiro.  

Lá se vão as páginas dos historiadores e isso é o menos. Emendam-se futuras edições. 

Mas os versos? Os versos emendam-se com muito menos facilidade.  

Minha opinião é que a lenda é melhor do que a história autêntica. A lenda resumia todo 

o fato da independência nacional, ao passo que a versão exata o reduz a uma coisa vaga e 

anônima. Tenha paciência o meu ilustrado amigo. Eu prefiro o grito do Ipiranga: é mais 

sumário, mais bonito e mais genérico.  

(Machado de Assis)  
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1. Assinale a opção correta.  

a) O autor deplora as informações enganosas veiculadas pelos historiadores, manifestando sua 

preferência pelos poetas e narradores épicos.  

b) Na falta de uma informação segura sobre os fatos, o autor opta por dar crédito ao que se 

descreve nos versos, cuja deturpação é menos provável.  

c) Para o autor, pouco importa a versão exata dos fatos, diante do poder de síntese e do impacto 

das narrativas e lendas que atravessam os tempos. 

d) À lenda o autor prefere a história autêntica, com seus dados precisos, sumários e abrangentes.  

e) O autor esforça-se por demover o amigo da idéia de alterar as futuras edições dos livros de 

história, sob o argumento de que a lenda já está assimilada, não havendo mais nada a fazer 

senão ter paciência.  

 

2. Assinale a opção que recupera as idéias do último parágrafo do texto.  

a) Minha convicção é que a lenda é superior à história autêntica. A primeira resumiu o fato de 

independência nacional, a segunda transforma-o em algo difuso e anônimo, destituindo-o de seu 

caráter sumário, abrangente e belo. Tenha paciência o meu ilustrado amigo, mas eu prefiro o 

grito do Ipiranga à versão exata dos fatos.  

b) Estou convicto de que a lenda é superior à história autêntica. Enquanto esta reduz o fato da 

independência nacional a algo difuso e anônimo, aquela o sintetizava. Tenha paciência o meu 

instruído amigo. À versão exata prefiro o grito do Ipiranga, que é mais sumário, mais belo, mais 

genérico.  

c) Creio que a lenda é melhor do que a história autêntica. A lenda resumia o fato da 

independência nacional. A versão exata o transforma em algo difuso e anódino. O meu ilustrado 

amigo deve ter paciência, mas a lenda é preferível ao sumário, belo e genérico grito do Ipiranga.  

d) Tenha paciência o meu ilustrado amigo, mas prefiro à lenda do grito do Ipiranga a versão 

exata dos acontecimentos, que reduz o fato da independência nacional a uma coisa vaga e 

anônima, destituindo o gesto lendário de seu caráter generalizante.  

e) O meu instruído amigo tenha paciência, mas a minha opinião é a seguinte: entre a lenda e a 

história autêntica, àquela prefiro esta, que resume o fato da independência nacional em um gesto 

sumário, belo e genérico.  

 

3. Assinale a opção em que a relação semântica de sinonímia entre a expressão destacada e 

a expressão entre parênteses é incorreta.  

a) (...) todas foram proferidas (...) (ls. 4-5) (proclamadas).  

b) Pondera meu amigo (...) (l. 6) (Alega).  

c) O tempo decorrido era longo (...) (l. 11) (escoado).  

d) (...) a tradição estava arraigada (...) (l. 10) (erradicada).  

e) (...) é mais sumário (...) (l. 25) (conciso).  

 



4. (Analista) Indique o trecho que constitui paráfrase das ideias essenciais do segmento 

transcrito abaixo.  

Os europeus do século XVI, cuja vida continuava pautada na religião e nas normas da 

Igreja, não haviam de todo abandonado as antigas prescrições teológicas que condenavam os 

lucros advindos de empréstimos a juro, por serem uma forma estéril de riqueza.  

(Adalberto Marson)  

 

a) Nem todos os europeus do século XVI, cuja vida permanecia adstrita às normas religiosas da 

Igreja, haviam abandonado as antigas determinações teológicas de condenação aos lucros 

obtidos pelos agiotas, por serem uma forma espúria de gerar riqueza.  

b) Por terem abandonado as antigas restrições teológicas que condenavam os lucros 

provenientes de juros de empréstimos, consideradas uma forma improdutiva de riqueza, os 

europeus do século XVI continuavam a pautar sua vida na religião e nas normas da Igreja.  

c) Seguindo as normas religiosas e cristãs, os europeus de seiscentos não haviam abandonado 

completamente os antigos preceitos teológicos de obtenção de riqueza através da forma estéril 

de empréstimos a juros.  

d) Obter riqueza por meio da usura era prática condenada pelas antigas prescrições teológicas, 

cuja religião e normas da Igreja os europeus do século XVI não haviam de todo abandonado.  

e) Continuando a manter sua vida pautada na religião e nas normas da Igreja, os europeus 

quinhentistas respeitavam as antigas determinações teológicas segundo as quais os lucros 

obtidos a partir de empréstimos a juro mereciam condenação, por constituírem uma forma 

improlífera de riqueza.  

 

 



 
 

 

 

AULA-TÓPICO 

PONTUAÇÃO NO CONTEXTO SINTÁTICO-ESTILÍSTICO 

 

 

No que diz respeito aos sinais de pontuação, julgue os itens a seguir: 

1. (   )  O   Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), tem despesas com a 

assessoria. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________ 

 

2. (  ) A análise de relatório de gestão fiscal de doze assembleias legislativas, põe o 

Distrito Federal numa situação desconfortável. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________ 

  

3. (   ) O percentual de gastos com pessoal dos deputados distritais em relação à receita 

corrente líquida — parâmetro utilizado pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) para 

medir a eficiência administrativa —, só perde para o da Assembleia Legislativa do 

Maranhão.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________ 

 

4. (  ) Lá, o índice chega a 2,35%. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________ 

 

5. (  ) No caso do Tribunal de Contas do DF, a situação comparativa é mais complicada. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________ 
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6. (  ) No mês passado, os gastos excessivos do Legislativo local comprometeram os 

investimentos do Executivo.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________ 

 

7. (  ) Para o governo federal, o DF tem de respeitar o teto de 3% relativo à receita 

corrente líquida.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________ 

 

8. (  ) Por isso, o Executivo está impedido de contrair financiamentos de R$ 170 

milhões, com a Caixa Econômica. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________ 

 

 

9. (  ) Segundo os técnicos da Câmara Legislativa do Distrito Federal, enfrenta-se hoje 

uma situação peculiar. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________ 

 

10. (   ) Discute-se, numa Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) em tramitação no 

Supremo  o assunto. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________ 

 

11. (   ) O custo com inativos e pensionistas da Câmara Legislativa e do TCDF, será 

transferido ao Executivo. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________ 

 

12. (   ) A medida, no entanto, embora possível do ponto de vista contábil e legal não 

vai representar economia aos cofres públicos. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________ 

 

13. (   ) Os impostos, taxas e contribuições pagos pelos brasileiros, neste ano, vão somar 

R$ 650 bilhões. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________ 

  



14. (  ) De acordo com o Impostômetro ─  mecanismo instalado pela Associação 

Comercial de São Paulo ─  ,  os valores somam a arrecadação de três esferas. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________-

____________________ 

 

15. (   ) No ano passado, a marca de R$ 650 bilhões da arrecadação tributária, segundo a 

ACSP, foi alcançada no dia 23 de novembro.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________ 
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