
 

 

VERBO 
 

Exercícios sobre aspectos verbais 
 
01. (Enem) 

Toca a sirene na fábrica, 
e o apito como um chicote 
bate na manhã nascente 
e bate na tua cama 
no sono da madrugada. 
Ternuras da áspera lona 
pelo corpo adolescente. 
É o trabalho que te chama. 
Às pressas tomas o banho, 
tomas teu café com pão, 
tomas teu lugar no bote 
no cais do Capibaribe. 
Deixas chorando na esteira 
teu filho de mãe solteira. 
Levas ao lado a marmita, 
contendo a mesma ração 
do meio de todo o dia, 
a carne-seca e o feijão. 
De tudo quanto ele pede 
dás só bom-dia ao patrão, 
e recomeças a luta 
na engrenagem da fiação. 

MOTA, M. Canto ao meio. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1964. 
 

Nesse texto, a mobilização do uso padrão das formas verbais e pronominais  
a) ajuda a localizar o enredo num ambiente estático.    
b) auxilia na caracterização física do personagem principal.    
c) acrescenta informações modificadoras às ações dos personagens.    
d) alterna os tempos da narrativa, fazendo progredir as ideias do texto.    
e) está a serviço do projeto poético, auxiliando na distinção dos referentes.    

  
02. (Eear) Leia: 

Corríamos atrás uns dos outros na nossa infância. Corremos, hoje, atrás da felicidade de outrora. 
Nas frases acima, os verbos destacados encontram-se, respectivamente, no:  
a) Pretérito perfeito do indicativo – Presente do indicativo.    
b) Pretérito imperfeito do indicativo – Presente do indicativo.    
c) Pretérito imperfeito do indicativo – Pretérito perfeito do indicativo.    
d) Pretérito imperfeito do indicativo – Pretérito mais que perfeito do indicativo.    

  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
 
Leia o trecho do romance S. Bernardo, de Graciliano Ramos, para responder à(s) questão(ões) a seguir. 
 

O caboclo mal-encarado que encontrei um dia em casa do Mendonça também se acabou em desgraça. Uma 
limpeza. Essa gente quase nunca morre direito. Uns são levados pela cobra, outros pela cachaça, outros 
matam-se. 

Na pedreira perdi um. A alavanca soltou-se da pedra, bateu-lhe no peito, e foi a conta. Deixou viúva e 
órfãos miúdos. Sumiram-se: um dos meninos caiu no fogo, as lombrigas comeram o segundo, o último teve 
angina e a mulher enforcou-se. 

Para diminuir a mortalidade e aumentar a produção, proibi a aguardente. 
Concluiu-se a construção da casa nova. Julgo que não preciso descrevê-la. As partes principais apareceram 

ou aparecerão; o resto é dispensável e apenas pode interessar aos arquitetos, homens que provavelmente não 
lerão isto. Ficou tudo confortável e bonito. Naturalmente deixei de dormir em rede. Comprei móveis e diversos 
objetos que entrei a utilizar com receio, outros que ainda hoje não utilizo, porque não sei para que servem. 

Aqui existe um salto de cinco anos, e em cinco anos o mundo dá um bando de voltas. 
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Ninguém imaginará que, topando os obstáculos mencionados, eu haja procedido invariavelmente com 
segurança e percorrido, sem me deter, caminhos certos. Não senhor, não procedi nem percorri. Tive 
abatimentos, desejo de recuar; contornei dificuldades: muitas curvas. Acham que andei mal? A verdade é que 
nunca soube quais foram os meus atos bons e quais foram os maus. Fiz coisas boas que me trouxeram 
prejuízo; fiz coisas ruins que deram lucro. E como sempre tive a intenção de possuir as terras de S. Bernardo, 
considerei legítimas as ações que me levaram a obtê-las. 

Alcancei mais do que esperava, mercê de Deus. Vieram-me as rugas, já se vê, mas o crédito, que a 
princípio se esquivava, agarrou-se comigo, as taxas desceram. E os negócios desdobraram-se 
automaticamente. Automaticamente. Difícil? Nada! Se eles entram nos trilhos, rodam que é uma beleza. Se não 
entram, cruzem os braços. Mas se virem que estão de sorte, metam o pau: as tolices que praticarem viram 
sabedoria. Tenho visto criaturas que trabalham demais e não progridem. Conheço indivíduos preguiçosos que 
têm faro: quando a ocasião chega, desenroscam-se, abrem a boca – e engolem tudo. 

Eu não sou preguiçoso. Fui feliz nas primeiras tentativas e obriguei a fortuna a ser-me favorável nas 
seguintes. Depois da morte do Mendonça, derrubei a cerca, naturalmente, e levei-a para além do ponto em que 
estava no tempo de Salustiano Padilha. Houve reclamações. 

– Minhas senhoras, seu Mendonça pintou o diabo enquanto viveu. Mas agora é isto. E quem não gostar, 
paciência, vá à justiça. 

Como a justiça era cara, não foram à justiça. E eu, o caminho aplainado, invadi a terra do Fidélis, paralítico 
de um braço, e a dos Gama, que pandegavam no Recife, estudando Direito. Respeitei o engenho do Dr. 
Magalhães, juiz. 

Violências miúdas passaram despercebidas. As questões mais sérias foram ganhas no foro, graças às 
chicanas de João Nogueira. 

Efetuei transações arriscadas, endividei-me, importei maquinismos e não prestei atenção aos que me 
censuravam por querer abarcar o mundo com as pernas. Iniciei a pomicultura e a avicultura. Para levar os 
meus produtos ao mercado, comecei uma estrada de rodagem. Azevedo Gondim compôs sobre ela dois artigos, 
chamou-me patriota, citou Ford e Delmiro Gouveia. Costa Brito também publicou uma nota na Gazeta, 
elogiando-me e elogiando o chefe político local. Em consequência mordeu-me cem mil-réis. 

(S. Bernardo, 1996.)  
 
03. (Unesp)  Verifica-se o emprego de verbo no modo imperativo no seguinte trecho:  

a) “Se eles entram nos trilhos, rodam que é uma beleza. Se não entram, cruzem os braços.” (7º 
parágrafo)     

b) “Minhas senhoras, seu Mendonça pintou o diabo enquanto viveu. Mas agora é isto.” (10º parágrafo)     
c) “Para diminuir a mortalidade e aumentar a produção, proibi a aguardente.” (3º parágrafo)     
d) “Aqui existe um salto de cinco anos, e em cinco anos o mundo dá um bando de voltas.” (5º parágrafo)     
e) “Não senhor, não procedi nem percorri. Tive abatimentos, desejo de recuar; contornei dificuldades: 

muitas curvas.” (6º parágrafo)     
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
 
Leia o texto abaixo e responda à(s) questão(ões) a seguir. 
 
O lema da tropa 
 

O destemido tenente, no seu primeiro dia como comandante de uma fração de tropa, vendo que alguns de 
seus combatentes apresentavam medo e angústia diante da barbárie da guerra, gritou, com firmeza, para 
inspirar seus homens a enfrentarem o grupamento inimigo que se aproximava: 

– Ou mato ou morro! 
Ditas essas palavras, metade de seus homens fugiu para o mato e outra metade fugiu para o morro.  

 
04. (Eear)  Considere o seguinte trecho do texto: 

 
“– Ou mato ou morro! 
Ditas essas palavras, metade de seus homens fugiu para o mato e outra metade fugiu para o morro.” 
 
No fragmento acima, para que houvesse redução de possibilidades interpretativas, do ponto de vista 
morfológico, e manutenção do sentido original desejado pelo tenente, bastaria que ele, ao encorajar seus 
combatentes,  
a) acrescentasse preposições, como, por exemplo, “para”, antes dos substantivos, criando locuções 

adverbiais.    
b) acrescentasse determinantes às palavras, como, por exemplo, o artigo definido “o” antes dos 

substantivos.    
c) conjugasse os verbos pronunciados no tempo presente do modo indicativo.    
d) pronunciasse as palavras considerando-as como verbos na forma nominal do infinitivo.    
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TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
 
Sons que confortam 
Martha Medeiros 
 

1Eram quatro da manhã quando seu pai sofreu um colapso cardíaco. 2Só estavam os três na casa: o pai, a 
mãe e ele, um garoto de 13 anos. Chamaram o médico da família. 3E aguardaram. E aguardaram. E 
aguardaram. 4Até que o garoto escutou um barulho lá fora. É ele que conta, hoje, adulto: 5Nunca na vida 
ouvira um som mais lindo, mais calmante, do que os pneus daquele carro amassando as folhas de outono 
empilhadas junto ao meio-fio. 

6Inesquecível, para o menino, foi ouvir o som do carro do médico se aproximando, o homem que salvaria 
seu pai. Na mesma hora em que li esse relato, imaginei um sem-número de sons que nos confortam. A 
começar pelo choro na sala de parto. Seu filho nasceu. E o mais aliviante para pais que possuem adolescentes 
baladeiros: 7o barulho da chave abrindo a fechadura da porta. Seu filho voltou. 

E pode parecer mórbido para uns, masoquismo para outros, mas há quem mate a saudade assim: ouvindo 
pela enésima vez 8o recado na secretária eletrônica de alguém que já morreu. 

Deixando a categoria dos sons magnânimos para a dos sons cotidianos: a voz no alto-falante do aeroporto 
dizendo que a aeronave já se encontra em solo e o embarque será feito dentro de poucos minutos. 

9O sinal, dentro do teatro, avisando que as luzes serão apagadas e o espetáculo irá começar. 
O telefone tocando exatamente no horário que se espera, conforme o combinado. 10Até a musiquinha que 

antecede a chamada a cobrar pode ser bem-vinda, se for grande a ansiedade para se falar com alguém 
distante. 

O barulho da chuva forte no meio da madrugada, quando você está no quentinho da sua cama. 
Uma conversa em outro idioma na mesa ao lado da sua, provocando a falsa sensação de que você está 

viajando, de férias em algum lugar estrangeiro. E estando em algum lugar estrangeiro, ouvir o seu idioma natal 
sendo falado por alguém que passou, fazendo você lembrar que o mundo não é tão vasto assim. 

11O toque do interfone quando se aguarda ansiosamente a chegada do namorado. Ou mesmo a chegada da 
pizza. 

O aviso sonoro de que entrou um torpedo no seu celular. 
12A sirene da fábrica anunciando o fim de mais um dia de trabalho. 
13O sinal da hora do recreio. 
14A música que você mais gosta tocando no rádio do carro. Aumente o volume. 
O aplauso depois que você, nervoso, falou em público para dezenas de desconhecidos. 
15O primeiro eu te amo dito por quem você também começou a amar. 
E o mais raro de todos: o silêncio absoluto. 

 
05. (Uece)  A respeito do verbo flexionado em “Nunca na vida ouvira um som mais lindo [...]” (ref. 5), é 

correto dizer que  
a) assinala um tempo passado semelhante ao do verbo conjugado no enunciado “Até que o garoto 

escutou um barulho lá fora”. (ref. 4)    
b) está sendo utilizado no mesmo tempo e modo do verbo destacado na oração “Só estavam os três na 

casa: o pai, a mãe e ele, um garoto de 13 anos.” (ref. 2)    
c) pode perfeitamente ser substituído pela forma composta tinha ouvido.    
d) está indicando uma ação passada que ocorreu antes de outra, também no passado, idêntico ao sentido 

do uso do verbo em destaque na oração “Eram quatro da manhã quando seu pai sofreu um colapso 
cardíaco”. (ref. 1)    

  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Gabriel, o Pensador 
 
Que tiro foi esse? 
Não, não vou cair no chão, pelo menos agora 
Eu também sou brincalhão, mas brincadeira tem hora 
Lá fora, no meu Rio, cada vez mais gente chora 
E cada vez mais gente boa tem vontade de ir embora 
O Rio que a gente adora comemora o carnaval 
E a violência apavora, ou você acha normal? 
A boca que explode, o silêncio do medo 
O suspiro da morte banal 
O lamento de um povo que implora 
Por uma vitória do bem sobre o mal 
Atenção: confusão, invasão 
Tiroteio fechando a avenida outra vez 
Muita bala voando e acertando 
Até mesmo as crianças; às vezes, bebês 
Criança, meu irmão, não é estatística, é gente 
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(...) 
E os valores são invertidos 
Se o desonesto é malandro 
O menor também quer ser bandido 
Alguns, né, a minoria. 
(...) 
A mãe desmaiou no enterro 
Você não desmaiaria? 
Que força você teria pra enterrar o seu garoto? 
Que forças ainda temos 
Pra nos amar uns aos outros? 
E nos armar de indignação por justiça e educação 
(...) 
Pra que essas crianças não tenham morrido em vão 
Sofia, Maria Eduarda, Caíque, Fernanda 
Arthur, Paulo Henrique, Renan 
Eduardo, Vanessa, Vitor 
Esses foram ano passado 
Quem será que vai ser amanhã? 

(https://genius.com/13846436. Acesso em 24 de fevereiro 2018)  
 
06. (Epcar (Afa))  Analise as afirmativas abaixo sobre a canção-protesto de Gabriel, o Pensador. 
 

I. É possível depreender da leitura do texto a existência de dois Rios de Janeiro, que se contrapõem. 
II. A valorização da malandragem é apontada como um dos fatores responsáveis pela disseminação da 

violência em nossa sociedade. 
III. Verbos no futuro do pretérito do indicativo são utilizados, para apresentar suposições – que dependem 

de outro fato que talvez nem aconteça – com o objetivo de criar empatia no leitor com a dor das 
famílias das vítimas. 

IV. A força expressiva dos versos “A boca que explode, o silêncio do medo / O suspiro da morte banal” 
consiste na utilização concomitante da metáfora, da metonímia e da personificação numa mesma 
imagem de violência e dor. 

 
Estão corretas as proposições  
a) I e II apenas.     
b) I, III e IV apenas.     
c) II e III apenas.     
d) I, II, III e IV.     

  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Princesa Arabela, mimada que só ela! 
Mylo Freeman 
 

Era uma vez uma princesinha chamada Arabela. Ela morava num grande palácio com seu pai e sua mãe: o 
rei e a rainha. O dia do seu aniversário estava chegando. Mas o que se pode dar a uma princesinha que tem 
tudo?  

– Minha querida Arabelinha, o que você quer ganhar de presente? – perguntou o rei. A princesa Arabela 
pensou... Pensou...  

1– O que você acha de um par de patins com rubis nas rodas? – sugeriu a rainha.  
– Eu já tenho – respondeu a princesa Arabela.  
– E uma bicicleta dourada? 
– Eu já tenho – respondeu a princesa.  
– E um ratinho de pelúcia gostoso de abraçar?  
– Eu já tenho – respondeu a princesa.  
– E uma zebra de balanço?  
– Já tenho.  
– E um joguinho de chá? E um carrinho de boneca? E um...  
2– Eu já tenho tudo isso! – exclamou a princesa. – Agora eu quero uma coisa diferente. Eu quero... Um 

elefante!  
– Um elê o quê? – gritou a rainha.  
– Xiiii... Murmurou o rei. – Onde vamos encontrar um animal desses?  
– E quem vai deixar que ele fique conosco?  
A princesa Arabela nem quis saber das dificuldades. Ela queria um elefante.  
No dia seguinte, o rei ordenou a seus servos que fossem procurar um elefante.  
Os servos procuraram por sete dias e sete noites. Voltaram no oitavo dia. Com um elefante.  
Finalmente chegou o grande dia do aniversário da princesa Arabela.  
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3Quando ela abriu os olhos de manhã, seu presente já estava lá. Arabela dançou de alegria em volta do 
elefante.  

– Eu vou brincar com ele agora mesmo! – ela disse, toda contente. Venha, Elefante, sente-se aqui!  
Elefante ficou parado, triste, olhando para frente.  
4– Ei, você é o meu presente, tem que brincar comigo! – gritou Arabela, impaciente.  
Mas Elefante nem se mexeu. Uma grande lágrima escorreu devagar pela sua tromba. E mais uma, e mais 

outra. Não demorou muito, e a princesa Arabela estava num lago de lágrimas que alcançava seus tornozelos.  
5– Pare com isso, senão eu acabo me afogando! – ela disse.  
– Quero ir pra casa! – soluçava Elefante. – Por favor, leve-me de volta. 
– Não posso, você é meu presente – protestou a princesa. Mas quando Elefante começou a soluçar de 

novo, ela gritou depressa: – Por favor, pare de chorar. Eu vou levar você de volta agora mesmo!  
Pelo caminho, a princesa Arabela viu uma porção de bichos diferentes.  
6– Eu quero este, e aquele, e aquele outro também! – Elefante foi andando depressa... Quando finalmente 

chegaram ao lugar onde Elefante morava, 7uma elefantinha correu em direção a eles.  
8– Mamãe! Você chegou bem na hora! E trouxe meu presente com você!  
– Sim, filhinha – Elefante respondeu.  
– E é justamente o que você sempre quis: uma princesinha de verdade! 

 
FREEMAN, Mylo. Princesa Arabela, mimada que só ela! Tradução Ruth Salles. Coleção Giramundo. São Paulo: Editora Ática, 2008.  

 
07. (G1 - cmrj)  No trecho, “– Ei, você é o meu presente, tem que brincar comigo! – gritou Arabela, 

impaciente.” (ref. 4), Arabela mostra-se autoritária. A opção que pode substituir o que está sublinhado 
acima, mantendo o mesmo tom autoritário expresso pela princesa é  
a) ... deveria brincar comigo.     
b) ... prefere brincar comigo!     
c) ... poderia brincar comigo!     
d) ... pode brincar comigo.     
e) ... brinque comigo!     

  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
 

 
 
Sem limites, chatas e mandonas: as crianças que sofrem da Síndrome do Imperador 
Se o comportamento de birra, agressividade e desrespeito não forem ajustados ainda na infância, na vida 
adulta será ainda pior, de acordo com a especialista Lilian Zolet 
 

Crianças que mandam em casa, xingam os pais, babás e professores, escolhem o que vão comer e definem 
todas as escolhas da família: desde o que vai ser visto na televisão até qual é o horário mais adequado para 
dormir sofrem da “Síndrome do Imperador”. São pequenos “reis” criados sem orientação e limites. Mas o que 
fazer?  

1Para Lilian Zolet, psicóloga e autora do livro Síndrome do Imperador: Entendendo a Mente das Crianças 
Mandonas e Autoritárias, impor limites não é simples e errar nas tentativas é comum. (...) Leia parte da 
entrevista:  
 
1. Crianças precisam de limites e isso todos os pais sabem. Mas como saber quanto é esse limite? 
Como saber se foi longe demais ou se falta repreensão?  
(...)  
Lembremos que as crianças são como “esponjas”, aprendem e modelam seus comportamentos a partir dos 
exemplos das pessoas que convivem com elas, principalmente dos pais.  
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2. E quando os pais não conseguem dar os limites necessários?  
Quando os pais aceitam os maus comportamentos ou oferecem algum tipo de recompensa (presentes), eles 
estão na verdade reforçando a atitude errada da criança. Com isso, o filho aprende que pode ter tudo o que 
deseja, em seu tempo e a seu modo, e que as pessoas irão servi-lo, tornando-se um “imperador doméstico”. 
Tais crianças mandam em casa e também nas brincadeiras fazendo com que as demais crianças obedeçam às 
suas ordens. Elas 2choram e se atiram no chão, batem a cabeça na parede, jogam os alimentos ou cospem no 
rosto dos pais e agridem e ameaçam psicologicamente os progenitores quando seus caprichos não são 
atendidos. (...) 
 

Adaptado da Reportagem de Amanda Milléo, Gazeta do Povo,16/07/2017. Disponível em 
<http://www.gazetadopovo.com.br/viver-bem/comportamento/descubra-se-seu-filho-tem-a-sindrome-doimperador/>. Acesso em: 18 de ago 

2018.  
 
08. (G1 - cmrj)  Crianças educadas sabem respeitar os pais, outros adultos, seus amigos, colegas... Crianças 

mal-educadas precisam aprender que elas não podem fazer tudo o que querem. O trecho transcrito abaixo 
contém várias ações de crianças mimadas e sem educação. Veja: 
  
Crianças mimadas “choram e se atiram no chão, batem a cabeça na parede, jogam os alimentos ou 
cospem no rosto dos pais e agridem e ameaçam psicologicamente os progenitores quando seus 
caprichos não são atendidos.” (ref. 2) 
Se reescrevermos todo o trecho que segue como se os fatos tivessem acontecido em um momento 
específico da noite anterior ao informado, teremos a construção correta presente na alternativa:  
a) Crianças mimadas choraram e se atiraram no chão, bateram a cabeça na parede, jogaram os 

alimentos ou cuspiram no rosto dos pais e agrediram e ameaçaram psicologicamente os progenitores 
quando seus caprichos não eram atendidos.     

b) Crianças mimadas choravam e se atiravam no chão, batiam a cabeça na parede, jogavam os alimentos 
ou cuspiam no rosto dos pais e agrediam e ameaçavam psicologicamente os progenitores quando seus 
caprichos não eram atendidos.     

c) Crianças mimadas choraram e se atiraram no chão, bateram a cabeça na parede, jogaram os 
alimentos ou cuspiram no rosto dos pais e agrediram e ameaçaram psicologicamente os progenitores 
quando seus caprichos não foram atendidos.     

d) Crianças mimadas choram e se atiram no chão, batiam a cabeça na parede, jogavam os alimentos ou 
cuspiam no rosto dos pais e agridem e ameaçam psicologicamente os progenitores quando seus 
caprichos não foram atendidos.    

e) Crianças mimadas chorariam e se atirariam no chão, bateriam a cabeça na parede, jogariam os 
alimentos ou cuspiriam no rosto dos pais e agrediriam e ameaçariam psicologicamente os progenitores 
quando seus caprichos não fossem atendidos.     

  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
A(s) questão(ões) a seguir está(ão) relacionadas ao texto abaixo. 
 
 1– Para mim esta é a melhor hora do dia – Ema disse, voltando do quarto dos meninos. – Com as crianças 
na cama, a casa fica tão sossegada. 
 – Só que já é noite – a amiga corrigiu, sem tirar os olhos da revista. Ema agachou-se para recolher o 
quebra-cabeça esparramado pelo chão. 
 – É força de expressão, sua boba. O dia acaba quando eu vou dormir, isto é, o dia tem vinte quatro horas e 
a semana tem sete dias, não está certo? – Descobriu um sapato sob a poltrona. Pegou-o e, quase deitada no 
tapete, procurou, 2depois, o par _____1_____ dos outros móveis. 
 Era bom 3ter uma 4amiga 5experiente. Nem precisa ser da mesma idade – deixou-se cair no sofá – 
Bárbara, 6muito mais sábia. Examinou-a a ler: uma linha de luz dourada 7valorizava o perfil privilegiado. As 
duas eram tão inseparáveis quanto seus maridos, colegas de escritório. Até ter filhos juntas conseguiram, 
8acreditasse quem quisesse. Tão gostoso, ambas no hospital. A semelhança física teria 9contribuído para o 
perfeito entendimento? “Imaginava que fossem irmãs”, muitos diziam, o que sempre causava satisfação. 
 10– O que está se passando nessa cabecinha? – Bárbara estranhou a amiga, só doente 11pararia quieta. 
Admirou-a: os 12cabelos soltos, caídos no rosto, escondiam os olhos _____2_____, azuis ou verdes, conforme o 
reflexo da roupa. De que cor estariam hoje 13seus olhos? 
 Ema aprumou o corpo. 
 – Pensava que se nós morássemos numa casa grande, vocês e nós... 
 Bárbara sorriu. Também ela uma vez tivera a 14ideia. – As crianças brigariam o tempo todo. 
 15Novamente a amiga tinha razão. 16Os filhos não se suportavam, discutiam por qualquer motivo, ciúme 
doentio de tudo. 17O que sombreava o relacionamento dos casais. 
 – Pelo menos podíamos morar mais perto, então. 
 Se o marido estivesse em casa, 18seria obrigada a assistir à televisão, _____3_____, ele mal chegava, ia 
ligando o aparelho, ainda que soubesse que ela detestava sentar que nem múmia diante do aparelho – 
levantou-se, repelindo a lembrança. Preparou uma jarra de limonada. _____4_____ todo aquele interesse de 
Bárbara na revista? Reformulou a pergunta em voz alta. 



Exercícios Complementares 

 
 

 7

 – Nada em especial. Uma pesquisa sobre o comportamento das crianças na escola, de como se modificam 
19as personalidades longe dos pais. 

 
Adaptado de: VAN STEEN, Edla. Intimidade. In: MORICONI, Italo (org.) Os cem melhores contos brasileiros do século. 1. ed. Rio de Janeiro: 

Objetiva, 2009. p. 440-441.  
 
09. (Ufrgs)  Considere as seguintes afirmações sobre a temporalidade e suas relações de sentido expressas no 

texto. 
 

I. Os empregos do pretérito perfeito na narrativa situam as ações da personagem Ema no dia em que 
recebe a visita de sua amiga Bárbara, enquanto o presente faz parte do diálogo das personagens nesse 
passado narrado. 

II. A palavra depois (ref. 2) expressa o tempo posterior à Ema descobrir um sapato sob a poltrona, 
auxiliando na marcação de início e término das ações na narrativa. 

III. Os usos do pretérito imperfeito na passagem Os filhos não se suportavam, discutiam por 
qualquer motivo (ref. 16) descreve as ações continuadas dos filhos das personagens no passado 
narrado para caracterizar o relacionamento das crianças. 

 
Quais estão corretas?  
a) Apenas I.     
b) Apenas II.     
c) Apenas III.     
d) Apenas I e III.     
e) I, II e III.     

  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
A(s) questão(ões) a seguir está(ão) relacionada(s) ao texto abaixo. 
 
 1Recebi consulta de um amigo que tenta 2deslindar segredos da língua para estrangeiros que querem 
aprender português. 3Seu problema: “se digo em uma sala de aula: ‘Pessoal, leiam o livro X’, como explicar a 
concordância? 4Certamente, não se diz 5‘Pessoal, leia o livro X’". 
 Pela pergunta, vê-se que não se trata de fornecer regras para corrigir eventuais problemas de padrão. 
Trata-se de entender um dado que ocorre regularmente, mas que parece oferecer alguma dificuldade de 
análise. 
 Em primeiro lugar, é óbvio que se trata de um pedido (ou de uma ordem) mais ou 6menos informal. Caso 
contrário, não se usaria a expressão “pessoal”, mas talvez “Senhores” ou “Senhores alunos”. 
 Em segundo lugar, não se trata da tal concordância ideológica, nem de silepse (hipóteses previstas pela 
gramática para explicar concordâncias mais ou menos excepcionais, que se devem menos a fatores sintáticos e 
mais aos semânticos; 7exemplos correntes do tipo “A gente fomos” e “o pessoal gostaram” se explicam por 
esse critério). Como se pode saber que não se trata de concordância ideológica ou de silepse? A resposta é que, 
8nesses casos, o verbo se liga ao sujeito em estrutura sem vocativo, diferentemente do que acontece 9aqui. E 
em casos como “Pedro, venha cá”, “venha” não se liga a “Pedro”, 10mesmo que pareça que sim, porque Pedro 
não é o sujeito. 
 11Para tentar formular uma hipótese 12mais clara para o problema apresentado, 13talvez 14se deva admitir 
que o sujeito de um verbo pode estar apagado e, mesmo assim, produzir concordância. O ideal é que se mostre 
que o fenômeno não ocorre só com ordens ou pedidos, e nem só quando há vocativo. Vamos por partes: a) 15é 
normal, em português, haver orações sem sujeito expresso e, mesmo assim, haver flexão verbal. 16Exemplos 
17correntes são frases como “chegaram e saíram em seguida”, que todos conhecemos das gramáticas; b) 
sempre que há um vocativo, em princípio, o sujeito pode não aparecer na frase. É o que ocorre em “meninos, 
saiam daqui”; mas o sujeito pode aparecer, pois 18não seria estranha a sequência “meninos, vocês se 
comportem”; c) 19se 20forem aceitas as hipóteses a) e b) (diria que são fatos), não 21seria estranho que a frase 
“Pessoal, leiam o livro X” pudesse ser tratada como se sua estrutura fosse “Pessoal, vocês leiam o livro x”. Se a 
palavra “vocês” não estivesse apagada, a concordância se explicaria normalmente; d) assim, o problema 22real 
não é a concordância entre “pessoal” e “leiam”, mas a passagem de “pessoal” a “vocês”, que não aparece na 
superfície da frase. 
 Este caso é apenas um, dentre tantos outros, que nos obrigariam a considerar na análise elementos que 
parecem não estar 23na frase, mas que atuam como se 24lá estivessem. 
 

Adaptado de: POSSENTI, Sírio. Malcomportadas línguas. São Paulo: Parábola Editorial, 2009. p. 85-86. 
  
10. (Ufrgs)  Considere as seguintes afirmações acerca dos usos verbais no texto e assinale a alternativa 

correta.  
a) O verbo Recebi (ref. 1), no pretérito perfeito, faz referência a um dizer do amigo do autor no 

momento em que ensinava língua portuguesa para estrangeiros e buscava deslindar os segredos da 
língua.     

b) O uso predominante de verbos no presente diz respeito ao fato de que o texto aborda uma questão 
atual sobre a língua portuguesa, que precisa ser discutida em sala de aula.     
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c) A expressão se deva (ref. 14), no presente do subjuntivo, possibilita ao autor apresentar certeza em 
sua argumentação diante de um caso problemático no uso da língua portuguesa.     

d) A locução verbal forem aceitas (ref. 20) vincula-se ao verbo seria (ref. 21) para o autor situar a sua 
argumentação como possibilidade.     

e) Os empregos de formas infinitivas do verbo, no decorrer do texto, estão ligados ao fato de que o autor 
se vale de verbos auxiliares para expressar modo e tempo, com o propósito de criar um estilo mais 
informal.     

  
TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 2 QUESTÕES:  

A seguir, você lerá trechos de Um livro de instruções e desenhos de Yoko Ono, da artista plástica, 
compositora e escritora Yoko Ono (Tóquio, 1933-). Esses trechos estão na primeira parte do livro, intitulada 
“Música”, em que a autora fornece “instruções” para que seus leitores componham músicas. 
 
Texto 1: 
Composição da batida 
Ouça uma batida de coração 
 
Texto 2: 
Composição do amanhecer 
Pegue a primeira palavra que vier 
à sua cabeça. 
Repita a palavra até o amanhecer. 
 
Texto 3: 
Composição do sanduíche de atum 
Imagine mil sóis no 
céu ao mesmo tempo. 
Deixe-os brilhar por uma hora. 
Então, deixe-os derreter gradualmente 
no céu. 
Faça um sanduíche de atum e coma. 
 

(ONO, Yoko. Grapefruit – A Book of Instruction and Drawings by Yoko Ono. Nova Iorque: Simon & Schuster, 2000[1964].).  
 
11. (Ufjf-pism 1)  A formação do modo imperativo afirmativo dos verbos repita, deixe e faça, presente nos 

Textos 1, 2 e 3, é a mesma que encontramos no item:  
a) Vai à farmácia para mim, menino?     
b) Pega aquele livro em cima da mesa para eu ler?     
c) Feche a janela da sala, por favor.     
d) Guarda esse segredo, viu?     
e) Arruma sua mala agora!     

  
12. (Ufjf-pism 1)  Os verbos utilizados nos três textos acima, no imperativo, possuem sentido de  

a) ordem, como nas leis que os cidadãos são obrigados a cumprir para o bem-estar geral.     
b) sugestão, como opções que podem ser escolhidas para serem seguidas ou não.     
c) pedido, como nos textos de horóscopo e nas dicas dadas por amigos e familiares.     
d) determinação, como nos editais de concurso, que mostram normas de participação.     
e) imposição, como nas regras de jogos, que têm de ser obedecidas para o sucesso da empreitada.     

  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
 
Chiquinho Azevedo 
 
(Gilberto Gil) 
 
Chiquinho Azevedo 
Garoto de Ipanema 
Já salvou um menino 
Na Praia, no Recife 
Nesse dia Momó também estava com a gente 
 
Levou-se o menino 
Pra uma clínica em frente 
E o médico não quis 
Vir atender a gente 
Nessa hora nosso sangue ficou bem quente 
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Menino morrendo 
Era aquela agonia 
E o doutor só queria 
Mediante dinheiro 
Nessa hora vi quanto o mundo está doente 
 
Discutiu-se muito 
Ameaçou-se briga 
Doze litros de água 
Tiraram da barriga 
Do menino que sobreviveu finalmente 
 
Muita gente me pergunta 
Se essa estória aconteceu 
Aconteceu minha gente 
Quem está contando sou eu 
Aconteceu e acontece 
Todo dia por aí 
Aconteceu e acontece 
Que esse mundo é mesmo assim 

 

(GIL, Gilberto. Quanta. CD Warner Music, 1997. Faixa 6.) 
 
13. (Ufjf-pism 1)  No verso “Aconteceu e acontece”, no texto, a repetição do verbo indica que a conclusão do 

texto se faz por uma transição entre:  
a) A memória de um fato específico do passado e a afirmação de um conhecimento geral sobre o 

presente.    
b) A possibilidade de um acontecimento do passado e a esperança de que ele não se repita no presente.     
c) A dúvida sobre a comprovação de um fato no passado e a certeza de que ele acontece no presente.     
d) A distância entre um episódio que ficou na memória e a proximidade de sua repetição no presente.     
e) A confirmação, através do testemunho, de um fato passado e a hipótese de que ele se repetirá no 

presente.     
  
14. (Ufu)  Na Olimpíada da crise, os convidados especiais não vão contar assim com tanta mordomia. Graças à 

baixa procura e ao desinteresse dos patrocinadores, o comitê organizador dos Jogos está com dificuldade 
de erguer camarotes para algumas modalidades. O de vôlei de praia, esporte no qual o Brasil é destaque, 
não vai dispor da estrutura. O camarote para o tênis, no Parque Olímpico, também foi cancelado. A 
construção ocorre apenas se os pedidos são suficientes para compensar os custos. 

 
Veja, ed. 2460, ano 49, nº. 2, 13 de janeiro de 2016, p. 29. 

 
No último período do texto, as formas verbais em destaque foram empregadas para   
a) expressar temporalmente o futuro.    
b) representar eventos sem historicidade.    
c) expressar fatos que independem do tempo cronológico.    
d) expressar atitude do enunciador.    

  
15. (Ufu)  Assinale a alternativa cujo termo em negrito exprime um fato que NÃO pertence a um tempo 

determinado.  
a) Em 2014, uma tendência se consolidou: produtos digitais estão cada vez mais sendo vendidos do 

mesmo jeito que a maioria das churrascarias serve carne: em sistemas de rodízio. Mas isso não quer 
dizer que o modelo esteja decidido. (Superinteressante, ed. 34, fev. 2015, p. 20)    

b) As inovações dão fôlego à civilização: quando um novo passo da ciência origina um produto disruptor, 
surgem mercados que alimentam a economia. (Veja, 3 dez. 2014)    

c) Especialistas têm desenvolvido treinos que ajudam a restaurar o equilíbrio. A reabilitação vestibular, 
por exemplo, envolve atividades para os olhos e a cabeça que buscam estimular o cérebro a lidar com 
sinais distorcidos que vêm da orelha interna. (Mente e Cérebro, Ano XXI, No 265, p.31)    

d) A busca por inovar, uma capacidade (até onde se sabe) exclusiva do Homo Sapiens, é o motor das 
engrenagens da civilização. Inovações, sempre nascidas para solucionar necessidades pulsantes da 
humanidade, levam a transformações definitivas no modo como produzimos e dão início a mudanças 
profundas nas relações humanas. (Veja, 3 dez. 2014)    

  
16. (Ufu)  Para uma corrente de respeitáveis cientistas, entre os quais despontou o físico Stephen Hawking, o 

desenvolvimento de uma inteligência artificial completa poderá resultar na destruição da raça humana. 
Para outra, liderada pelo tecnólogo Ray Kurzweil, tal advento significará o fim da maioria de nossos 
problemas. Quem tem razão?  
Envolvendo fenômenos extremamente complexos - tecnologia e inteligência -, a discussão se envolve em 
tantas incertezas que, em tese, os dois lados podem estar certos.  
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Tome-se o desenvolvimento tecnológico. Quanto mais avanços houver, mais abrangentes serão as 
soluções, mas também serão maiores os riscos subjacentes.  
À medida em que as máquinas forem se tornando mais inteligentes, será natural que recebam um número 
cada vez maior de tarefas, o que tenderá a aumentar a interdependência dos sistemas. Também 
aumentará, todavia, a vulnerabilidade a eventos extremos.  
A ameaça maior, entretanto, estaria contida na possibilidade de as máquinas decidirem se livrar dos 
humanos. Esse raciocínio tem dois pressupostos não comprovados.  
O primeiro é o de que a evolução da inteligência leva inexoravelmente a uma consciência. Esta, se de fato 
resultar de processos físicos que ocorrem no cérebro, em tese poderia ser replicada em circuitos de 
computador. Contudo, não existe certeza quanto a isso e não se chegou nem perto de reproduzir tal 
fenômeno.  
Aliás, mesmo que computadores desenvolvam consciência, eles poderiam se guiar por padrões diferentes 
dos humanos - sendo, por exemplo, muito mais (ou muito menos) cooperativos do que nós.  
O segundo pressuposto é o de que o livre-arbítrio existe - necessário para a máquina tomar a decisão de 
partir ao ataque. No entanto, experimentos recentes sugerem que essa noção é ilusória.  

 
Folha de S. Paulo, 31 de dezembro de 2014, caderno A2 (adaptado).  

 
Com base no texto, redija  
a) um parágrafo sintetizando a tese defendida pelo autor.  
b) um parágrafo explicitando a predominância de emprego do presente do Indicativo.  

  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
 Quando perguntaram a John von Neumann, um dos primeiros a desenvolver programas para computadores 
ainda na década de 1950 e inventor da teoria dos jogos, quantos computadores achava que haveria nos 
Estados Unidos no futuro, o brilhante matemático respondeu "dezoito". 
 Von Neumann acreditava que computadores custariam mais caro na medida em que ficassem mais 
poderosos. (Só para constar, seu gigantesco cérebro eletrônico ocupava um enorme salão em Princeton e tinha 
memória de 4 kilobytes.) Para ele, apenas algumas organizações governamentais e privadas teriam recursos e 
necessidade de ter essas máquinas, que seriam usadas para cálculos extremamente complexos, como táticas 
de defesa global e meteorologia. O que Von Neumann não previu foi o que o físico e escritor Freeman Dyson 
chama de "domesticação" do computador, o fato de que computadores não só cresceriam em potência, mas 
diminuiriam de preço, a ponto de hoje fazerem parte da vida de centenas de milhões de pessoas, dos três aos 
90 anos de idade. 
 A plasticidade dos computadores se deve ao sucesso do que chamamos de interface, a maneira como 
homem e máquina se comunicam. Quanto mais acessível a máquina, mais desejável e, portanto, mais 
comercial, ela é. E, quanto mais comercial a máquina maior a demanda e menor o preço. Ademais, tecnologias 
evoluem de forma irreversível: seria impensável hoje um mundo sem TV, rádio ou internet. 
 Os computadores estão aqui para ficar. Nenhum veículo na história da humanidade trouxe voz para tantos. 
A internet é o instrumento democrático mais poderoso que existe. As pessoas trocam ideias (boas e más, mal e 
bem intencionadas) como nunca trocaram antes, rapidamente, eficazmente. Esse novo mundo dá vazão à 
criatividade, seja ela artística ou técnica. A digitalização da cultura permite que qualquer um vire artista, 
manipule imagens, áudio, pesquise textos, crie galerias de arte virtuais e salões de discussão. 
 A domesticação do computador mudou o mundo irreversivelmente. Qual será o produto a ser domesticado 
no século 21? Muitos dizem, e eu concordo, que a ciência que mais crescerá será a biologia. 1Embora a 
tendência das ciências seja caminhar para uma interdisciplinaridade crescente, serão as questões da biologia, a 
origem da vida, a manipulação de genes de animais, pessoas e vegetais, o estudo da mente pela 
neuropsicologia, que provocarão as revoluções deste século. Dentre as novas tecnologias, a que mais tem 
causado estardalhaço é sem dúvida o sequenciamento do genoma humano e outros. As consequências são 
enormes, tanto em termos de promessas de uma nova medicina quanto em relação a questões éticas. O que 
fazer com alimentos transgênicos, com a clonagem de animais e de humanos, com o uso das células-tronco? 
 Em uma palestra recente, Dyson sugere que a tecnologia a ser domesticada será o sequenciamento de 
DNA. Da mesma forma como os computadores ficaram acessíveis, a capacidade de manipular genes também 
ficará. Adolescentes poderão inventar seus animais de estimação, híbridos de sapo e beija-flor. Adultos poderão 
desenhar sua prole. Dyson, muito espertamente, deixa a questão ética e da regulamentação de lado. Mas o que 
sugere leva à reflexão. Se somos controlados pelas forças de mercado, quanto tempo demorará para que a 
comercialização da genética seja feita? E como ficará determinado quem poderá brincar com esse brinquedo 
perigoso? 

Marcelo Gleiser, Folha de S. Paulo, 11 de junho de 2006. 
  
17. (Ufu) 

a) Redija um parágrafo sintetizando a tese defendida pelo autor neste texto. 
b) Explique porque, nos primeiro e segundo parágrafos, o autor utiliza-se de tempos verbais do pretérito 

e, no terceiro parágrafo, utiliza-se, principalmente, de verbos no presente do indicativo.  
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TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
 "Niã é uma bela cidade que vive, hoje, sob regime democrático. No passado remoto, quando os senhores 
de terra e de escravos mandavam em tudo, um punhado de homens destemidos decidiu lutar para instituir na 
cidade o respeito às leis, perante as quais todos seriam iguais. A luta foi dura e sangrenta, resultando em 
perseguições e mortes. Quase todos os integrantes desse grupo rebelde foram executados; apenas um deles 
sobreviveu e conseguiu deixar a cidade dentro de um saco de aniagem. Os chefes militares aproveitaram-se da 
rebelião para dar o golpe e tomar o poder. 
 Assim, durante duas décadas, reinou em Niã a paz dos cemitérios. Os donos de terra tiveram de ceder 
parte de suas propriedades aos novos senhores, enquanto os descontentes - que decerto os havia - nada 
diziam, pois qualquer crítica ao regime provocava brutais represálias. Por isso, segundo se conta, alguns mais 
revoltados, na ânsia de manifestar seu descontentamento, cavavam buracos no quintal de sua casa, metiam a 
cabeça neles até o pescoço e berravam insultos e 3impropérios contra a ditadura militar. 9Há quem afirme que 
5esses gritos de raiva entranhando-se no solo fizeram nascer estranhos arbustos, de folhas afiadas feito 
navalhas, e que dessas navalhas se valeu a população para - numa noite de tórrido e sufocante verão, quando 
o céu ardia feito um tacho incandescente emborcado sobre Niã - invadir os quartéis e cortar os colhões de 
todos os generais e, em seguida, decapitá-los com a ajuda da tropa 1sublevada. 17Parece que, no entanto, a 
verdade histórica é outra: 8a rebelião teria surgido aos poucos, quando as pessoas começaram a cochichar em 
cozinhas e mictórios públicos, dando início à secreta mobilização que, de repente, como uma onda gigante (um 
tsunami), invadiu os quartéis e as mansões dos poderosos, afogando a todos. 
 14O líder rebelde, que se havia exilado e que voltara clandestinamente, foi quem encabeçou a "rebelião do 
cochicho", pois com este nome passou ela à história. 12Derrotada a ditadura, o líder propôs que se instituíssem 
na cidade eleições livres para todos os cargos de governo, dos deputados ao governador. Criaram-se os 
partidos, e as eleições culminaram com a vitória do líder revolucionário. 20Ele, então, deu início a grandes 
mudanças - com a desapropriação de parte das terras para a reforma agrária e com mais recursos para a 
indústria - que fizeram crescer a classe operária e, com isso, surgirem sindicatos mais fortes. 19Emergem, 
então, líderes operários, que passam a atuar na vida política de Niã. Aprovou-se uma legislação que consagrava 
os direitos básicos dos trabalhadores. 21A cidade viveu, então, o melhor momento de sua história, com a 
multiplicação de escolas, bibliotecas públicas, hospitais, serviço de saneamento e proteção ambiental. 
 18Os anos se passaram, Niã continuou a crescer e cada vez mais rapidamente, com a migração de pessoas 
que até então viviam no campo ou nas cidades vizinhas. 16Esse aumento inesperado da população alterou a 
estrutura urbana de Niã, uma vez que, 7como cogumelos, se multiplicavam os casebres de zinco e papelão que 
foram brotando em torno da cidade até aprisioná-la num cinturão de miséria e violência. 15Logo apareceram 
políticos que se voltaram para essas áreas pobres e nela desenvolveram uma pregação oportunista que lhes 
valeu muitos votos. Prometiam àquela gente necessitada casas, alimentos e transporte quase de graça. Um 
deles conseguiu eleger-se governador, mas não teve futuro, já que o que prometera era impossível de cumprir. 
Pouco depois, 10um líder operário, que se destacara por seu carisma, conseguiu chegar ao poder para a euforia 
da maior parte da população, convencida de que, enfim, estando à frente do governo um homem nascido do 
povo, seus problemas seriam resolvidos. 23"Ele disse que, em seu governo, ninguém passaria fome nem 
moraria ao relento", repetiam os seus seguidores mais ardorosos. Mas a euforia do dia da posse não durou 
muito: o governador revelou-se um 2boquirroto, que mais discursava que trabalhava. 13Acostumado a criticar o 
governo, não se deu conta de que era, então, governo e, para o espanto de todos, clamava pela solução dos 
problemas como se não fosse ele o responsável por enfrentá-los. Em face disso, o otimismo popular 
transformou-se, primeiro, em desencanto e, depois, em irritação e revolta, enquanto o governo, para contentar 
seus aliados, aumentava os gastos oficiais e 4escorchava o povo com novos impostos. A revolta agravou-se 
com a notícia de que a corrupção grassava no governo e na Câmara de Deputados. O povo enfureceu-se ainda 
mais porque os deputados aprovaram novos gastos em benefício próprio. As tentativas de deter o descalabro 
de nada valeram, uma vez que os corruptos contavam com a complacência de seus colegas, e o Judiciário, 
fazendo vista grossa, não punia ninguém. Só a imprensa se negava a aceitar semelhante situação, mas as 
denúncias caíam no vazio. 22Parecia impossível escapar de semelhante impasse. Não obstante, nestas últimas 
semanas, 11correm boatos de que, de novo, nas cozinhas, nos mictórios públicos e nos mercados de peixe, 6o 
povo voltou a cochichar, deixando de orelha em pé os donos do poder, ainda que até agora ninguém tenha 
pronunciado a palavra tsunami." 

FERREIRA GULLAR. Folha de S. Paulo de 22 de maio de 2005. 
  
18. (Ufu)  Numere a 2a coluna de acordo com a 1a. 

 
I. "O líder rebelde, que se havia exilado e que VOLTARA clandestinamente, foi quem encabeçou a 

'rebelião do cochicho'..." (ref. 14) 
II. "...um líder operário (...) conseguiu chegar ao poder para a euforia da maior parte da população, 

convencida de que, enfim, estando à frente do governo um homem nascido do povo, seus problemas 
SERIAM resolvidos." (ref. 10) 

III. "Logo APARECERAM políticos que se voltaram para essas áreas pobres e nela desenvolveram uma 
pregação oportunista..." (ref. 15) 

IV. "Esse aumento inesperado da população alterou a estrutura urbana de Niã, uma vez que, como 
cogumelos, se MULTIPLICAVAM os casebres de zinco e papelão..." (ref. 16) 

V. "Parece que, no entanto, a verdade histórica é outra..." (ref. 17) 
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(     ) O tempo verbal indica um fato passado já concluído. 
(     ) O tempo verbal indica algo que se repetia frequentemente. 
(     ) O tempo verbal denota um fato hipotético. 
(     ) O tempo verbal expressa a ideia de algo que ocorreu em um passado anterior ao momento narrado. 
 
A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.  
a) IV, III, V, II    
b) II, III, V, IV    
c) III, II, IV, I    
d) III, IV, II, I    

  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

A Polícia Federal (PF) apreendeu 250 kg de cabelos que entraram no Brasil ilegalmente em um hotel em 
Curitiba, na manhã deste domingo. O material havia sido trazido da Índia. Três pessoas foram presas. O 
contrabando foi descoberto por acaso: agentes da Polícia Federal estavam hospedados no mesmo hotel e 
suspeitaram quando a carga era descarregada de uma caminhonete. De acordo com a PF todas as mechas de 
cabelo eram pretas e tinham entre 40 e 70 centímetros de comprimento. A carga seria revendida para salões 
de beleza. 

Folha Online, 13 de março de 2006. 
 
 A Polícia Federal recolheu os 250 kg de cabelo a um depósito com o que o caso poderia ser encerrado. A 
não ser, como disse o vigia do lugar, que piolhos tentassem roubar a exótica mercadoria. O comentário se 
revelou profético: naquela mesma noite o lugar foi assaltado, e não por piolhos, mas por um bando de homens 
armados. Imobilizaram o vigia, transportaram os cabelos para uma van e se foram, não sem deixar um bilhete: 
"Esta é mais uma ação da Frente de Libertação dos Calvos. Lutamos contra a má distribuição de cabelos no 
mundo. Lutamos contra a propaganda enganosa dos xampus. Lutamos contra a excessiva valorização das 
bastas cabeleiras. Basta! De agora em diante o mundo sentirá a força de nossa justa ira". 
 A intenção da misteriosa Frente de Libertação dos Calvos (FLC) era usar os cabelos confiscados para 
confeccionar perucas, que seriam distribuidas, gratuitamente, a milhares de carecas. Mas, tão logo se 
reuniram, sob a presidência de um líder mascarado que se identificava apenas como Sansão, os problemas 
começaram a emergir. Constatou-se que, em primeiro lugar, os cabelos não eram nacionais - procediam da 
Índia. Além disto, eram todos escuros. 
 Isto provocou revolta na área mais radical do movimento. Os extremistas protestavam contra o fato de os 
cabelos serem procedentes da Índia e serem todos de cor preta, o que significaria a marginalização dos loiros, 
dos ruivos e dos grisalhos - um duro golpe na diversidade cultural que é a base mesmo da emancipação dos 
oprimidos. De sua parte, o setor mais moderado ponderava que, afinal, a Índia era, como o Brasil, um país 
emergente e que, portanto, os cabelos não traduziriam nenhum tipo de dominação imperialista. E o uso de 
perucas pretas por todos os membros da Frente poderia ser um símbolo de coerência ideológica e de disciplina 
revolucionária. 
 A discussão evoluiu rapidamente para a briga, e lá pelas tantas os adversários estavam atirando mechas de 
cabelos uns nos outros. Quando terminou a pancadaria, não dava para aproveitar mais nada da preciosa carga 
de cabelos. O cartaz com a divisa criada por Sansão, "Calvos unidos jamais serão vencidos", jazia rasgado no 
chão. Antes que as forças da lei e da ordem aparecessem, foram todos embora. Desiludidos, mas com uma 
esperança: a de que, no futuro, a Polícia Federal apreenda uma carga de tônicos capilares, desses que fazem 
crescer cabelo quase que por milagre. 

Moacyr Scliar. Folha de São Paulo, 20 de março de 2006. 
  
19. (Ufu)  Observe os trechos. 
 

- "A não ser, como DISSE o vigia do lugar, que piolhos tentassem roubar a exótica mercadoria." 
- "...o setor mais moderado PONDERAVA que, afinal, a Índia era, como o Brasil, um país emergente e que, 
portanto, os cabelos não traduziriam nenhum tipo de dominação imperialista." 
 
No primeiro trecho, o autor utiliza-se do verbo DIZER e, no segundo, do verbo PONDERAR. Qual o efeito de 
sentido decorrente do emprego de um e de outro verbos?  

  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
 Tenho desprezo por gente que se orgulha da própria raça. 1Nem tanto pelo orgulho, sentimento menos 
nobre, porém inerente à natureza humana, mas pela estupidez. Que mérito pessoal um pobre de espírito pode 
pleitear por haver nascido branco, negro ou amarelo, de olhos azuis ou lilases? 
 Tradicionalmente, o conceito popular de raça está ligado a características externas do corpo humano, como 
cor da pele, formato dos olhos e as curvas que o cabelo faz ou deixa de fazer. Existe visão mais subjetiva? 
 12Na Alemanha nazista, bastava ter a pele morena para o cidadão ser considerado de uma raça inferior à 
dos que se proclamavam arianos. 10Nos Estados Unidos, são classificadas como negras pessoas que no Brasil 
consideramos brancas; lá, os mineiros de Governador Valadares são rotulados de hispânicos. 15Conheci um 
cientista português que se orgulhava de descender diretamente dos godos! 
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 Há cerca de 100 mil anos, seres humanos de anatomia semelhante à da mulher e à do homem moderno 
migraram da África, berço de nossa espécie, para os quatro cantos do mundo. Tais ondas migratórias criaram 
forte pressão seletiva sobre nossos ancestrais. 14Não é difícil imaginar as agruras de uma família habituada ao 
sol da savana etíope, obrigada a adaptar-se à escuridão do inverno russo; ou as dificuldades de adaptação de 
pessoas acostumadas a dietas vegetarianas ao migrar para regiões congeladas. 
 Apesar de primatas aventureiros, éramos muito mais apegados à terra natal nessa época em que as 
viagens precisavam ser feitas a pé; a maioria de nossos antepassados passava a existência no raio de alguns 
quilômetros ao redor da aldeia natal. 9Como descendemos de um pequeno grupo de hominídeos africanos e o 
isolamento favorece o acúmulo de semelhanças genéticas, traços externos como a cor da pele, dos olhos e dos 
cabelos tornaram-se característicos de determinadas populações. 
 Mas seria possível estabelecer critérios genéticos mais objetivos para definir o que chamamos de raça? Em 
outras palavras: além dessa meia dúzia de aspectos identificáveis externamente, o que diferenciaria um negro 
de um branco ou de um asiático? 
 6Para determinar o grau de parentesco entre dois indivíduos, os geneticistas modernos fazem comparações 
entre certos genes contidos no DNA de cada um. Lembrando que os genes nada mais são do que pequenos 
fragmentos da molécula de DNA; 13a tecnologia atual permite que semelhanças e disparidades porventura 
existentes entre dois genes sejam detectadas com precisão. 
 5Tecnicamente, essas diferenças recebem o nome de polimorfismos. É na análise desses polimorfismos que 
se baseia o teste de DNA para exclusão de paternidade, por exemplo. 
 Na Universidade de Stanford, Noah Rosemberg e Jonathan Pritchard testaram 375 polimorfismos genéticos 
em 52 grupos de habitantes da Ásia, África, Europa e das Américas. 4Através da comparação, 8conseguiram 
dividi-los em cinco grupos étnicos cujos ancestrais estiveram isolados por barreiras geográficas, como desertos 
extensos, montanhas intransponíveis ou oceanos: os africanos da região abaixo do deserto do Saara, os 
asiáticos do leste, os europeus e asiáticos que vivem a oeste dos Himalaias, os habitantes da Nova Guiné e 
Melanésia e os indígenas das Américas. 
 No entanto, quando os autores tentaram atribuir identidade genética aos habitantes do sul da Índia, 
verificaram que seus traços eram comuns a europeus e a asiáticos, observação consistente com a influência 
exercida por esses povos naquela área do país. 
 A conclusão é que 16só é possível identificar grupos de indivíduos com semelhanças genéticas ligadas a 
suas origens geográficas quando descendem de populações isoladas por barreiras que impediram a 
miscigenação. 
 Mas o conceito popular de raça está distante da complexidade das análises de polimorfismos genéticos: 
para o povo, raça é questão de cor da pele, tipo de cabelo e traços fisionômicos. 
 Nada mais primário! 
 7Essas características sofreram forte influência do processo de seleção natural que, no decorrer da evolução 
de nossa espécie, eliminou os menos aptos. Pessoas com mesma cor de pele podem apresentar profundas 
divergências genéticas, como é o caso de um negro brasileiro comparado com um aborígene australiano ou com 
um árabe de pele escura. 
 3Ao contrário, indivíduos semelhantes geneticamente, quando submetidos a forças seletivas distintas, 
podem adquirir aparências diversas. Nos transplantes de órgãos, 11ninguém é louco de escolher um doador 
apenas por ser fisicamente parecido ou por ter cabelo crespo como o do receptor. 
 Excluídos os gêmeos univitelinos, entre os 6 bilhões de seres humanos não existem dois indivíduos 
geneticamente idênticos. Dos 30 mil genes que formam nosso genoma, os responsáveis pela cor da pele e pelo 
formato do rosto não passam de algumas dezenas. 
 2Como as combinações de genes maternos e paternos admitem infinitas alternativas, teoricamente pode 
haver mais identidade genética entre dois estranhos do que entre primos consanguíneos; entre um negro 
brasileiro e um branco argentino, do que entre dois negros sul-africanos ou dois brancos noruegueses. 

 
Dráuzio Varela. Folha de S. Paulo, 1º de abril de 2006. 

 
20. (Ufu)  No primeiro período do 50. parágrafo, o pretérito imperfeito do indicativo é usado para indicar que os 

fatos  
a) eram permanentes.    
b) aconteciam habitualmente.    
c) ocorreram antes dos outros fatos relatados.    
d) foram concluídos no passado.    

  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
 "A mentira, o logro, o 'pregar peças' acompanham o homem desde que o mundo é mundo. Não são raras 
as vezes em que falsas notícias, o ódio, declarado ou latente, quando não o frio assassinato são usados no 
cenário do conflito entre raças, grupos e comunidades. 
 O professor Jacques Ranciere, da Universidade de Paris 8, aponta duas formas tradicionais da mentira e do 
engodo de massa. Uma delas é o chamado 'rumor popular', modernamente substituído pela sofisticação e 
rapidez dos meios de comunicação. Exemplo conhecido de rumor popular é o que, na Idade Média, acusava os 
judeus de raptar crianças destinadas a sacrifícios rituais. 
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 A segunda forma de mentira de massa, continua Ranciere, é aquela deliberadamente inventada por um 
poder qualquer, com o objetivo de tirar proveito, por exemplo, do ódio atiçado contra uma determinada 
comunidade, tomada como bode expiatório. 
 Assim, assistimos, com repulsa e horror, ao ódio que, não raro, culmina com o assassinato de minorias 
étnicas, religiosas, de orientação sexual, de bêbados, mendigos, etc. 1Tais minorias parecem encarnar certos 
males sociais que precisam ser 'exorcizados', quando não sacrificados na fogueira das vaidades de certas 
ideologias. As ações dirigidas contra as minorias passam pelas agressões físicas e verbais, pelos vandalismos 
de toda ordem, pela tortura, pelo assassinato. 
 São recentes, entre nós, as notícias do massacre de moradores de rua em São Paulo, de índios que tiveram 
seus corpos incendiados enquanto dormiam, de homossexuais espancados e mortos por ousarem nomear, 
publicamente, seu objeto de desejo. Sem falar dos atos terroristas que coagem, intimidam, espalham o medo e 
o terror entre os sobreviventes, dado o seu caráter de surpresa, que inviabiliza tanto a fuga quanto a defesa. 
 Os efeitos psicológicos desses crimes motivados pelo ódio são sérios, pois fazem prevalecer o medo, a 
insegurança e o pânico. Perdemos todos a noção estabelecida, e aceita socialmente, dos parâmetros da ordem, 
da confiança, da noção de perigo. Quebram-se os vínculos e as relações sociais positivas entre grupos e 
comunidades. O que domina a cena, nesses casos, é a dimensão do poder, da paixão destrutiva. Triunfam o 
orgulho, o gozo excessivo da liberdade, o prazer de ser senhor absoluto: senhor da vida e da morte. 
 O sociólogo alemão Wolfgang Sofscky, que escreveu um tratado sobre a violência e o terror, fala do prazer 
declarado de jovens neonazistas em eliminar grupos de negros, muçulmanos, homossexuais, bêbados, 
mendigos e outros, em diferentes estados americanos. E entre nós já existem grupos e organizações que 
propagam ideias de ódio, discriminação e intolerância entre os jovens que, em seu afã de afirmação, buscam o 
prazer e a glória nas iniciativas cruentas de eliminação e morte dos diferentes. 
 O remédio, a prevenção contra a intolerância sob quaisquer formas, passa, necessariamente, pelos currículos 
escolares. Só um sistema educacional sólido e coerente pode ser capaz de neutralizar o ódio e o seu cortejo de 
males, resgatando a harmonia e o respeito às diferenças, na relação dos homens entre si e com o mundo." 

Shyrley Pimenta, Jornal Correio, 06/09/2005. 
 
21. (Ufu)  No texto predomina o emprego do presente do indicativo. Construa um parágrafo, explicando a 

razão desse emprego.  
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
1 "Até hoje  permanece certa confusão em torno da morte de Quincas Berro D'água. Dúvidas por explicar, 
detalhes absurdos, contradições no depoimento das testemunhas, lacunas diversas. Não há clareza sobre hora, 
local e frase derradeira. A família, apoiada por vizinhos e conhecidos, mantém-se intransigente na versão da 
tranquila morte matinal, sem testemunhas, sem aparato, sem frase, acontecida quase vinte horas antes 
daquela outra propalada e comentada morte na agonia da noite, quando a lua se desfez sobre o mar e 
aconteceram mistérios na orla do cais da Bahia. Presenciada, no entanto, por testemunhas idôneas, largamente 
falada nas ladeiras e becos escusos, a frase final repetida de boca em boca representou, na opinião daquela 
gente, mais que uma simples despedida do mundo, um testemunho profético, mensagem de profundo conteúdo 
(como escrevia um jovem autor de nosso tempo). 
2 Tantas testemunhas idôneas, entre as quais Mestre Manuel e Quitéria do Olho Arregalado, mulher de uma 
só palavra, e, apesar disso, há quem negue toda e qualquer autenticidade não só à admirada frase mas a todos 
os acontecimentos daquela noite memorável, quando, em hora duvidosa e em condições discutíveis, Quincas 
Berro D'água mergulhou no mar da Bahia e viajou para sempre, para nunca mais voltar. Assim é o mundo, 
povoado de céticos e negativistas, amarrados, como bois na canga, à ordem e à lei, aos procedimentos 
habituais, ao papel selado. Exibem eles, vitoriosamente, o atestado de óbito assinado pelo médico quase ao 
meio-dia e com esse simples papel - só porque contém letras impressas e estampilhas - tentam apagar as 
horas intensamente vividas por Quincas Berro D'água até sua partida, por livre e espontânea vontade, como 
declarou, em alto e bom som, aos amigos e outras pessoas presentes. 
3 A família do morto - sua respeitável filha e seu formalizado genro, funcionário público de promissora 
carreira; tia Marocas e seu irmão mais moço, comerciante com modesto crédito num banco - afirma não passar 
toda a história de grossa intrujice, invenção de bêbados inveterados, patifes à margem da lei e da sociedade, 
velhacos cuja paisagem devera ser as grades da cadeia e não a liberdade das ruas, o porto da Bahia, as praias 
de areia branca, a noite imensa. Cometendo uma injustiça, atribuem a esses amigos de Quincas toda a 
responsabilidade da malfadada existência por ele vivida nos últimos anos, quando se tornara desgosto e 
vergonha para a família. A ponto de seu nome não ser pronunciado e seus feitos não serem comentados na 
presença inocente das crianças, para as quais o avô Joaquim, de saudosa memória, morrera há muito tempo, 
decentemente, cercado da estima e do respeito de todos. O que nos leva a constatar ter havido uma primeira 
morte, senão física pelo menos moral, datada de anos antes, somando um total de três, fazendo de Quincas um 
recordista da morte, um campeão do falecimento, dando-nos o direito de pensar terem sido os acontecimentos 
posteriores - a partir do atestado de óbito até seu mergulho no mar - uma farsa montada por ele com o intuito 
de mais uma vez atazanar a vida dos parentes, desgostar-lhes a existência, mergulhando-os na vergonha e nas 
murmurações da rua. Não era ele o homem do respeito e de convivência, apesar do respeito dedicado por seus 
parceiros de jogo a jogador de tão invejada sorte e a bebedor de cachaça tão longa e conversada. 
4 Não sei se esse mistério (ou das sucessivas mortes) de Quincas Berro D'água pode ser completamente 
decifrado. Mas eu o tentarei, como ele próprio aconselhado, pois importante é tentar, mesmo o impossível." 

(IN: A MORTE E A MORTE DE QUINCAS BERRO D'ÁGUA, JORGE AMADO) 
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22. (Ufu)  Assinale a ÚNICA alternativa que explica adequadamente o emprego do presente do indicativo no 
primeiro parágrafo do texto.  
a) Expressa um acontecimento a ser realizado em um futuro próximo.    
b) Narra fatos ocorridos no passado com vivacidade.    
c) Indica que os fatos ocorrem no momento em que estão sendo narrados.    
d) Indica fatos habituais.    
e) Enuncia uma verde geral.    

  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
1 "Como sempre, as festas de fim de ano se cercam de uma etiqueta caridosa. De repente, o chique é 
encenar uma pose de desprendimento e até de prodigalidade: na temporada de Natal, dar é mais importante 
do que receber. É assim que o espírito de Papai Noel toma conta da programação da TV - e perdura, por 
reverberação, até que se apaguem os fogos do reveillon. São shows de confraternização, jogos de futebol 
beneficentes, gente chorando, astros fungando, duplas sertanejas cantando de mãos dadas e, principalmente , 
muita publicidade condoída pedindo dinheiro para causas humanitárias. 
2 Ótimo que existam campanhas granjeando fundos para ajudar os pobres. Ótimo que elas funcionem. No 
final da linha, um desgraçado terá encontrado auxílio, remédio e agasalho, e o mundo terá ficado um pouco 
menos selvagem, ainda que momentaneamente. Mas há um problema - sempre há - na crescente propaganda 
da caridade. O problema é que ela não rompe com o egoísmo, mas, paradoxalmente, tende a reforçá-lo. Nesse 
sentido é deseducativa. O telespectador é instado a doar seus trocados menos pelos benefícios que 
proporcionará aos outros e mais pelos prazeres que experimentará ao fazer a doação. A caridade deixa de ter o 
sentido de repartir o que se tem com quem nada tem para tornar-se mecanismo obscuro de comprar 
sensações. "Você vai se sentir maior e melhor", promete o anúncio de uma obra filantrópica. Portanto, doe e 
goze. Sai barato. 
3 É claro, não foi a publicidade de TV que inventou a perversão invertida que há no gesto de quem dá 
migalhas aos fracos - ela apenas encontrou aí sua via de convencimento e, mais exatamente, de sedução. Doar 
para ter prazer, longe de ser um modo de amar o próximo, institucionaliza-se como um recurso permitido para 
cultivar o narcisismo, o mesmo narcisismo que há em ter o carro importado que o outro não tem, a gravata que 
o outro não tem, o cartão de crédito que o outro não tem. 
4 Mas a perversão não fica só NISSO. Além de não tocar nas causas que fabricam as multidões de 
desvalidos, as campanhas de filantropia se aproveitam da imagem dos miseráveis para comover sua clientela 
de novos caridosos, deslumbrados consigo mesmos. Transformam os necessitados na cenografia de um grande 
fetiche, que é o exato oposto da fraternidade, pois fraternidade é estar ao lado do outro como irmão, jamais 
como alguém superior que simplesmente entrega o que não lhe falta. Mas NISSO também consiste o fetiche, 
em fazer parecer esmola o que deveria ser um direito. Como mensagem de Ano-Novo, isso tudo é algo de 
medonho."  

(In: Revista Veja de 7/jan/98) 
  
23. (Ufu)  Observe os tempos verbais, em destaque, utilizados pelo autor nos trechos transcritos abaixo: 

 
"No final da linha, em desgraçado TERÁ ENCONTRADO auxílio, remédio e agasalho, e o mundo TERÁ 
FICADO um pouco menos selvagem, ainda que momentaneamente." (par.2) 
"Você VAI SE SENTIR maior e melhor"... (par.2) 
"... em fazer parecer esmola o que DEVERIA SER um direito." (par.4) 
 
A seguir, discorra sobre o emprego desses tempos verbais, na interpretação do texto.  

  
TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 2 QUESTÕES:  
1 "O rápido desenvolvimento da engenharia genética está forçando uma reavaliação da questão do controle 
da pesquisa científica pelos órgãos legislativos. Este controle foi praticamente perdido durante a década de 70, 
quando as primeiras experiências envolvendo a manipulação explícita de genes foram desenvolvidas. O que 
existia antes, 'cruzar' animais ou plantas para criar novas raças ou híbridos, é coisa bem diferente, pois não 
envolve a manipulação direta dos genes. Todos sabem que cães e gatos são espécies diferentes e que não se 
misturam: entretanto, por meio da manipulação genética direta, essas duas espécies podem, em princípio, ser 
'misturadas'. 
2 Uma das técnicas mais comuns de manipulação genética é a passagem de genes de um organismo a outro 
usando vírus ou bactérias: os genes de um organismo são transplantados ao vírus, que, por sua vez, é 
implantado no organismo em que se deseja depositar o material genético. Esse organismo pode ser um peixe 
ou uma espécie de milho ou tomate. Com isso, os genes espalham-se pelo organismo, transformando seu 
material genético e, portanto, algumas de suas propriedades. Por exemplo, podem-se desenvolver espécies de 
milho resistentes a certos insetos que o usam como alimento, controlando geneticamente certas pragas 
agrícolas; ou um tipo de tomate que cresce mais rápido e é mais produtivo. Até aí tudo bem a ciência a serviço 
da população, como deveria ser. Podemos imaginar um futuro em que os alimentos modificados geneticamente 
irão solucionar um dos maiores problemas que afligem a humanidade, a fome. O dilema começa ao 
examinarmos os possíveis efeitos ambientais dos alimentos transgênicos. 
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3 Se microrganismos são usados como 'pontes' genéticas, transmitindo material de uma planta a outra ou de 
um animal a outro, como podemos nos certificar de que esse material não se espalhará para outras plantas ou 
animais? Para responder a essa questão, virologistas dos Institutos Nacionais de Saúde de (NIH) dos EUA 
desenvolveram experiência em que um gene causador de câncer em ratos foi transplantado para uma bactéria, 
que foi então implantada em outros animais, para observar se estes também desenvolveriam câncer. Em caso 
afirmativo, a experiência provaria que o câncer pode se tornar uma doença contagiosa por meio da 
manipulação genética. Os cientistas começaram errando, escolhendo uma bactéria frágil. Por quê? Por que eles 
não tinham nenhum interesse em comprovar os perigos da manipulação genética; existiam outros interesses 
em jogo - políticos, econômicos e também de controle da pesquisa científica. Mesmo assim, a bactéria infectou 
alguns animais com câncer, segundo os NIH. Esses resultados não foram publicados em jornais científicos, e o 
jornal 'The New York Times' anunciou, citando depoimento oficial dos NIH de 1979, que os 'riscos são menores 
do que o temido'. Caso encerrado! 
4 Experiências recentes realizadas na Universidade de Cornell, nos EUA, mostraram que larvas da borboleta 
monarca que se alimentam de plantas impregnadas com o pólen de um tipo de milho transgênico morrem em 
grandes quantidades. Ainda é cedo para saber como os resultados se manifestarão fora do laboratório, mas o 
perigo existe. A verdade é que ainda não temos comprovação científica de que a manipulação genética de 
alimentos e animais não poderá gerar efeitos danosos à nossa saúde ou ao equilíbrio ecológico. Não acredito 
que seja possível impedir o desenvolvimento da pesquisa genética. Também jamais sugeriria tal coisa, que me 
parece absurda; a ciência precisa ter liberdade para progredir e uma legislação proibindo certos tópicos de 
pesquisa é, na minha opinião, equivalente à censura de imprensa ou à repressão da opinião pública. 
5  Por outro lado, essa liberdade só pode funcionar se submetida a intensa supervisão da comunidade 
científica, aliada a órgãos governamentais, livre de interesses econômicos que possam comprometer os 
resultados. Existem questões éticas sérias que precisam ser debatidas abertamente com a sociedade, desde a 
criação de alimentos transgênicos até a manipulação de genes humanos. O Brasil deve tomar sua própria 
iniciativa, desenvolvendo critérios e experiências que testem  os efeitos da manipulação genética dentro de 
seus vários ecossistemas. Só assim poderemos transformar a manipulação genética em um dos maiores 
benefícios da ciência - e não em um monstro." 
 

(Marcelo Gleiser, Folha de S. Paulo, 3 de setembro de 2000) 
  
24. (Ufu)  Assinale a ÚNICA alternativa que NÃO admite passagem para a voz passiva.  

a) "essa liberdade só pode funcionar se submetida a intensa supervisão da comunidade científica..." 
(par.5)    

b) "(...) a experiência provaria que o câncer pode se tornar uma doença contagiosa..." (par.3)    
c) "(...) a manipulação genética de alimentos e animais não poderá gerar efeitos danosos à nossa 

saúde..." (par.4)    
d) "(...) poderemos transformar a manipulação genética em um dos maiores benefícios da ciência..." 

(par.5)    
  
25. (Ufu)  Numere a 2a coluna de acordo com a 1a. 
 

I. "Todos sabem que cães e gatos SÃO espécies diferentes e que não se MISTURAM..." (par.1) 
II. "Por exemplo, podem-se desenvolver espécies de milho (...); ou um tipo de tomate que CRESCE mais 

rápido e é mais produtivo." (par.2) 
III. "(...) virologistas dos Institutos Nacionais de Saúde (NIH) dos EUA DESENVOLVERAM experiência em 

que um gene causador de câncer em ratos..." (par.3) 
IV. "(...) a experiência PROVARIA que o câncer pode se tornar uma doença contagiosa por meio da 

manipulação genética." (par.3) 
 
(    ) o tempo verbal indica uma verdade universal, indiscutível. 
(    ) o tempo verbal denota um fato que provavelmente acontecerá. 
(    ) o tempo verbal denota um fato passado que poderia ter acontecido após outro fato passado. 
 
A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.  
a) II, IV, I    
b) I, III, IV    
c) I, II, IV    
d) II, I, III    

  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Leia o texto a seguir. 
 
 Diversos fatores têm conspirado para o dramático quadro da segurança no Brasil, do qual o Rio de Janeiro 
é uma das faces mais visíveis e chocantes. O acelerado processo de urbanização por que passou o Brasil não 
mais tem encontrado na expansão da economia uma válvula de escape. Num período alongado de baixo 
crescimento econômico, as periferias e favelas aumentam sem que seus habitantes contem com mecanismos 
básicos de inclusão social. 
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 O mercado de trabalho é frágil, o sistema educacional é precário e os programas habitacionais 
praticamente inexistem. A sobrevivência vai se tornando ainda mais penosa e a juventude perde suas 
perspectivas. Num contexto marcado por graves desigualdades, a miséria e a riqueza convivem de maneira 
cada vez mais tensa. Deterioram-se, assim, as condições da sociabilidade. A violência infiltra-se no cotidiano e 
a desconfiança e o medo se apoderam da vida nas grandes cidades. 
 Nesse território devastado, o narcotráfico aloja-se e impõe sua lei. Jovens de baixa renda são seduzidos e 
recrutados pelo tráfico, que corrompe parcelas da polícia e avança sobre as instituições. É evidente que esses 
bandos especializados em aterrorizar os cidadãos fazem parte de algo maior - o crime organizado em plano 
nacional e internacional. 
 Diante de uma situação como essa, era de se esperar que o poder público formulasse planos de ação de 
curto, médio e longo prazos, contemplando os diversos aspectos do problema. Não é o que se vê. A cada 
momento de pânico, o que vem à cena são o oportunismo e a improvisação. São as promessas de sempre, as 
disputas políticas e os apelos salvacionistas por intervenções federais. 
 Passada a crise, acaba-se voltando à rotina até que um novo surto de violência ecloda e a indignação mais 
uma vez tenha lugar. Eis uma dinâmica extremamente perigosa, que apenas fomenta o ceticismo e a descrença 
da sociedade em relação às instituições e aos homens públicos. 

Folha de S. Paulo, 16 de abril de 2004. 
  
26. (Ufu)  Observe o trecho abaixo. 
 

 "Diante de uma situação como essa, era de se esperar que o poder público formulasse planos de ação 
de curto, médio e longo prazos..." 
 
Construa um parágrafo explicando o emprego dos tempos e modos verbais utilizados.  

  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
 1É bastante comum a percepção cotidiana do luxo com um assunto leviano, supérfluo, símbolo de 
ostentação e poder de uma sociedade perversa, em desvario e "desbussolada". O que é bastante curioso é que, 
por muitos milênios, o luxo foi percebido de uma maneira bem diferente. Desde a era paleontológica até a 
Idade Moderna, o luxo tem servido de elemento para acalmar o homem. Existem registros da época do homem 
das cavernas que apontam o luxo como sinal de identidade, da relação do homem com algo maior do que ele, 
incompreensível e inapreensível, e que, mais tarde, muitos viriam a chamar de Deus. 
 7Nas festas primitivas, a diminuição das riquezas de uma tribo em função de oferendas a Deus 
SIGNIFICAVA ASSEGURAR um novo ciclo de vida, um rejuvenescimento, uma recriação do mundo. 13No período 
medieval, quando uma cidade QUERIA ADQUIRIR status, ERA EDIFICADA uma catedral a custo de muitas 
privações dos cidadãos. No início da Era Clássica, as classes privilegiadas DOAVAM por testamento suas 
riquezas à Igreja, a fim de preparar a salvação eterna. 3Sacrifícios como esses ERAM FEITOS em louvor a Deus, 
pois 15o luxo ERA a marca da aliança, a maneira que o homem encontrou de não se perder. O luxo SITUAVA o 
homem em relação a Deus ou aos deuses. 
 16O luxo carregou um significado sagrado até a Revolução Francesa, quando se degenerou em batalha pela 
hierarquia social. O luxo passou de Deus para âmbito da pura exibição burguesa, algo necessário para o 
confronto com o outro em uma base do "quem pode mais". No entanto, se é inegável que as condutas de luxo 
são indissociáveis dos afrontamentos simbólicos entre os homens, existem razões para acreditarmos que, 
diante de um mundo globalizado e da evaporação da hierarquia social em favor da multiplicação em pequenos 
mundos, 11estamos recuperando o antigo sentido divino do luxo. 
 17Em um tempo de individualismo galopante, é inegável a necessidade que o indivíduo tem de se destacar 
da massa, de não ser como o outro, de se sentir exceção. 4Como dizia Nietzsche, em "Além do Bem e do Mal", 
existe um prazer de se saber diferente. 8No entanto, a despeito da sobrevivência das motivações elitistas, tais 
motivações não são mais fundadas na ostentação social. 9Agora fundam-se no sentimento da distância em 
relação ao outro, na diferença que se busca por obtenção de coisas raras, singulares, que fazem um furo no 
comum e que definem uma pessoalidade singular, alheia às formas e aos padrões convencionais. Hoje, o luxo 
está mais a serviço da promoção de uma imagem singular do que de uma imagem de classe. 
 O luxo está em via de "desinstitucionalização", paralelamente ao que está ocorrendo nas esferas da família, 
da sexualidade, da religião, da moda e da política. A emergência de uma relação mais afetiva, mais sensível 
aos bens de luxo tem despertado novas formas de consumo dispendioso. Tais formas estão mais no regime das 
emoções e das sensações pessoais do que em estratégias distintivas de classe social. 14Hoje em dia, por 
exemplo, vendem-se mais cremes antirrugas do que maquiagem. O luxo passou a ser outra coisa. 
 5O luxo continua sendo uma raridade. O que é raro nos dias de hoje? 2Segundo o sociólogo Domenico de 
Mais, primeiro, o tempo. Nossa maior riqueza é o tempo. Segundo, a autonomia; terceiro, o silêncio; quarto, a 
beleza; e, quinto, o espaço. São esses os cinco elementos do luxo. Ele acrescenta dizendo que o grande luxo é 
gostar de comer pêssegos e damascos sabendo que 12pêssegos e damascos são originários da China - e da 
China quando o Japão a invade e os rouba, levando-os para a Pérsia, que os difunde por toda a Europa. Ao 
saber disso, a pessoa percebe um sabor inédito ao colocar um pêssego ou um damasco na boca. 
 Muito menos ligadas nas vias do olhar do outro, hoje em dia as práticas do luxo são muito mais dominadas 
pela busca de saúde, do experencial, do sensitivo, do bem-estar emocional. Teatro das aparências, o luxo se 
põe a serviço do indivíduo em sua vida íntima e em suas sensações subjetivas. 6Na nossa sociedade, o luxo é 
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aquilo capaz de ressuscitar uma aura do sagrado e da tradição formal, que fornece tonalidade cerimonial ao 
universo das coisas e que reinscreve a ritualidade no mundo desencantado, "massimediatizado" da 
consumação. 
 10Nossa relação com o luxo é nossa necessidade, nesse momento, de nos subtrair à inconsistência do 
efêmero, e de tocar em solo firme, sedimentado, em que o presente esteja carregado de uma referência 
durável. Por aí há uma surda necessidade espiritual. Alguma coisa que paire sempre sobre os nossos desejos de 
gozar, como os deuses, das coisas mais raras e belas que existem. Cada vez mais, haverá um luxo para cada 
um. 

Jorge Forbes. Folha de S. Paulo, 23 de fevereiro de 2004. 
  

27. (Ufu)  No segundo parágrafo do texto, os tempos verbais em destaque foram usados para indicar que as 
ações  
a) eram permanentes.    
b) aconteciam habitualmente.    
c) ocorreram simultaneamente a outro fato.    
d) foram concluídas no passado.    

  
28. (Ufu)  “Os brasileiros somos assim". Este é, segundo João Candido Portinari, a mensagem da obra de seu 

pai, o pintor Candido Portinari, ao povo brasileiro. Segundo ele, o recado nunca chegou de fato ao 
destinatário planejado, já que 95% das obras do paulista estão em coleções privadas.  

 
PONTES, Trajano. Portinari ganha portal reformulado na internet. Folha de S. Paulo, São Paulo, fev. 2013. Disponível em: 

<http://folha.com/no1233942>. Acesso em: 3 fev. 2015. (Fragmento).  
 

Em “Os brasileiros somos assim”, a ocorrência de sujeito de terceira pessoa do plural e verbo na primeira 
pessoa do plural tem a finalidade de  
a) popularizar as obras do pintor paulista por meio de uma mensagem produzida em um registro mais 

informal.    
b) aproximar o emissor da mensagem de um destinatário que utiliza uma variedade linguística 

socialmente estigmatizada.    
c) expor a dificuldade de comunicação existente entre o emissor da mensagem e os colecionadores de 

suas obras.    
d) incluir o emissor da mensagem entre os elementos do grupo retratado nas obras do pintor.    

 
Gabarito 
 
01. [E] As formas verbais e pronominais apontam para dois referentes. Enquanto que os verbos na segunda 

pessoa do singular (“tomas”, “deixas”, “devas”, “dás”) e os pronomes (“tua”, “te”, “teu”) se referem à 
operária, a 3ª pessoa identifica o patrão (“ele pede”). Assim, a utilização desses elementos permite 
distinguir os referentes, ao mesmo tempo que auxilia na arquitetura do poema, como transcrito em [E].   

 
02. [B] A forma “corríamos” está conjugada no pretérito imperfeito do indicativo pois faz referência a uma ação 

concretizada no passado, que apresentou certa duração; já a forma “corremos” está conjugada no presente 
do indicativo pois indica uma ação realizada no momento presente, ideia marcada pelo advérbio de tempo 
“hoje”.   

 
03. [A] Apenas a frase transcrita em [A] apresenta verbo no modo imperativo afirmativo, terceira pessoa do 

plural:”cruzem”. Nas demais, existe ocorrência de tempos verbais no presente do indicativo (“entram”,”é”, 
”existe”, “dá”), pretérito perfeito do mesmo modo (“pintou”, “proibi”, “procedi”, “percorri”, “tive”, 
“contornei”) e infinitivo (“diminuir”, “aumentar”).   

 
04. [D] 

[A] Incorreto. O uso de preposições alteraria o sentido do período; seriam apenas alternativas para a fuga. 
[B] Incorreto. O uso de artigos também alteraria o sentido do período, indicando substantivos. 
[C] Incorreto. As formas já estão conjugadas no Presente do Indicativo, logo não expressaria o desejo do 
tenente. 
[D] Correto. Ao preferir as formas verbais no infinitivo, o tenente daria ordens mais claras a respeito do 
seu desejo.   

 
05. [C] Na oração, o verbo “ouvira” está flexionado no pretérito mais que perfeito do modo indicativo, 

indicando um fato remoto no passado. Ele pode ser substituído por sua forma composta: “tinha ouvido” ou 
“havia ouvido”.   

 
06. [D] 

[I] CORRETO. Há dois Rios de Janeiro, um marcado pela violência e outro adorado pelo Carnaval, como se 
verifica em “Lá fora, no meu Rio, cada vez mais gente chora / E cada vez mais gente boa tem vontade de ir 
embora / O Rio que a gente adora comemora o carnaval”. 
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[II] CORRETO. O músico mostra a problemática da malandragem relacionada à violência em “E os valores 
são invertidos / Se o desonesto é malandro / O menor também quer ser bandido”. 
[III] CORRETO. A suposição criada pelo uso do futuro do pretérito em “A mãe desmaiou no enterro / Você 
não desmaiaria?” tem como efeito de sentido a empatia no leitor com a dor das mães que perdem seus 
filhos para a violência carioca. 
[IV] CORRETO. Há metáfora em “o silêncio do medo”, metonímia em “O suspiro da morte banal” e 
personificação em “A boca que explode”.   

 
07. [E] Na sua fala, Arabela dá uma ordem a Elefante. Dessa forma, é possível substituir “tem que brincar 

comigo!” por uma expressão que utilize o verbo no imperativo, modo da ordem: “brinque comigo!”.   
 
08. [C] Para reescrevermos o trecho como se os fatos tivessem ocorrido em um momento específico e anterior, 

precisaríamos utilizar o pretérito perfeito do indicativo, que indica, justamente, fatos pontuais do passado. 
Dessa forma, teríamos a reescrita apresentada em [C].   

 
09. [E] A proposição [I] é verdadeira, pois, na narrativa, o pretérito perfeito situa as ações da personagem 

Ema no passado, dia em que recebe a visita de Bárbara, enquanto que o presente conduz o leitor ao 
diálogo travado pelas personagens nesse momento do passado. Também [II] é verdadeira, pois a palavra 
depois (ref. 2) expressa o tempo posterior a Ema descobrir e pegar um sapato sob a poltrona, para 
procurar em seguida o outro par. O pretérito imperfeito é, normalmente, usado para descrever ações 
continuadas no passado, como acontece na frase que descreve o relacionamento conturbado dos filhos das 
personagens, como se afirma em [III]. Como todas são verdadeiras, é correta a opção [E].   

 
10. [D] As opções [A], [B], [C] e [E] são incorretas, pois 

[A] o verbo Recebi (ref. 1), no pretérito perfeito, expressa ação do narrador;  
[B] o texto apresenta verbos em distintos tempos e modos verbais, sem nenhuma menção a que tal 
temática precise ser discutida em sala de aula;  
[C] a expressão se deva (ref. 14), no presente do subjuntivo, expressa hipótese e não certeza do autor 
diante de um caso problemático no uso da língua portuguesa; 
[E] no decorrer do texto, nem há predominância de formas infinitivas dos verbos, nem uso de recursos 
linguísticos que expressem informalidade.  Assim, é correta apenas [D]: a locução verbal forem aceitas 
(futuro do subjuntivo) vincula-se ao verbo seria (futuro do pretérito do indicativo) para o autor formular 
uma hipótese ou possibilidade.   

 
11. [C] Os verbos “repita”, “deixe” e “faça” são formações do imperativo afirmativo na terceira pessoa do 

singular, assim como o verbo “feche”.   
 
12. [B] As “instruções” colocadas por Yoko Ono para as composições são reforçadas pelo uso dos verbos no 

modo imperativo, indicando, assim, uma sugestão, com opções que podem ou não ser seguidas.   
 
13. [A] O verbo no pretérito perfeito (“aconteceu”) traz a ideia de um fato concluído e, portanto, específico no 

passado. Assim, temos a memória desse fato que é trazida à tona. A repetição do verbo no presente 
(“acontece”) reforça o fato de que esse acontecimento pontual do passado continua a ocorrer, perdendo 
assim o seu caráter pontual e revelando-se como um conhecimento geral sobre o presente.   

 
14. [A] As formas verbais destacadas no último período estão conjugadas no Presente do Indicativo, porém 

indicam ações futuras, mantendo a coerência com as informações apresentadas anteriormente.   
 
15. [A] No excerto da opção [A], o termo “serve” não pertence ao tempo determinado (presente momentâneo) da 

oração iniciada com o adjunto adverbial “Em 2014”, que se refere ao momento específico da venda contínua de 
produtos digitais. Na frase “do mesmo jeito que a maioria das churrascarias serve carne: em sistemas de 
rodízio”, o termo em negrito expressa ação habitual (presente frequentativo). Assim, é válida a opção [A].   

 
16.  

a) O autor indica que há duas correntes divergentes sobre inteligência artificial, sobretudo em relação a 
consequências: uma aponta o fim dos problemas humanos (conforme defende Ray Kurzweil), a outra 
indica o fim da humanidade (segundo Stephen Hawking). Ambas em tese podem estar corretas, porém 
o autor do texto publicado pelo jornal Folha de S.Paulo concorda com a primeira. A linha de 
pensamento do autor é a seguinte: os problemas são resolvidos à proporção do avanço tecnológico, 
porém também aumentam suas ameaças. Tal avanço implicaria a decisão das máquinas sobre 
exterminar os humanos, dados dois pressupostos: o primeiro é que a inteligência desenvolve a 
consciência, a qual poderia ser recriada em computadores – no entanto, esta pode ser diferente da 
humana, positiva ou negativamente; o segundo é a existência do livre-arbítrio, de modo que as 
máquinas decidiriam pelo aniquilamento – no entanto, pesquisas indicam que não há tal possibilidade. 

b) A predominância do presente do indicativo se deve ao gênero do texto – argumentativo – e ao fato de 
referir-se a um fato atual.   
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17.  
a) Somos controlados pela força do mercado. 
b) Nos primeiros parágrafos, o autor citava a história relacionada ao passado, o início de tudo. 

No terceiro parágrafo, ele faz comentários sobre o assunto, enfatizando o mundo atual.   
 
18:[D]   
 
19. O verbo DIZER (pretérito perfeito do indicativo) mostra uma ação passada já concluída. No trecho 

oferecido, o verbo foi utilizado para confirmar o que já havia sido dito pelo vigia. 
O verbo PONDERAR (pretérito imperfeito do indicativo) mostra uma ação ainda não concluída dentro de um 
período de tempo do passado e que transcorria simultaneamente a outras ações também passadas. No 
trecho oferecido, as ações aconteciam no mesmo tempo em que acontecia o protesto dos extremistas.   

 
20. [B]   
 
21. Trata-se de um assunto atual.   
 
22. [C]   
 
23. Os tempos verbais indicam a possibilidade em um futuro próximo.   
 
24. [A]   
 
25. [C]   
 
26. Os tempos verbais utilizados, respectivamente, pretérito imperfeito do indicativo e pretérito imperfeito do 

subjuntivo, assumem o valor de passado inacabado e ação hipotética.   
 
27. [B]   
 
28. [D] 

Na expressão “Os brasileiros somos assim”, a concordância  entre sujeito e verbo do predicado não 
acontece segundo os preceitos da gramática normativa: os brasileiros são assim. A expressão estabelece 
uma concordância ideológica (silepse de pessoa) de maneira a incluir o emissor da mensagem entre os 
elementos do grupo retratado nas obras do pintor, como se afirma em [D].  


