
 

 

PREPOSIÇÃO – CONJUNÇÃO – INTERJEIÇÃO 
 

ITA – GRAMÁTICA – Prof.ª  Sônia 
 

PREPOSIÇÃO 
 

Encontros e Desencontros 
 
 Hoje, jantando num pequeno restaurante aqui perto de casa, pude presenciar, ao vivo, uma cena que já 
me tinham descrito. Um casal de meia idade se senta à mesa vizinha da minha. Feitos os pedidos ao garçom, o 
homem, bem depressinha, tira o celular do bolso, e não mais o deixa, a merecer sua atenção exclusiva. A 
mulher, certamente de saber feito, não se faz de rogada e apanha um livro que trazia junto à bolsa. Começa a 
lê-lo a partir da página assinalada por um marcador. Espichando o meu pescoço inconveniente (nem tanto, 
afinal as mesas eram coladinhas) deu para ver que era uma obra da Martha Medeiros. 
 Desse modo, os dois iam usufruindo suas gulodices, sem comentários, com algumas reações dele, rindo 
com ele mesmo com postagens que certamente ocorriam em seu celular. Até dois estranhos, postos nessa 
situação, talvez acabassem por falar alguma coisa. Pensei: devem estar juntos há algum tempo, sem ter mais o 
que conversar. Cada um sabia tudo do outro, nada a acrescentar, nada de novo ou surpreendente. E assim 
caminhava, decerto, a vida daquele casal. 
 O que me choca, mesmo observando esta situação, como outras que o dia a dia me oferece, é a ausência 
de conversa. Sem conversa eu não vivo, sem sua força agregadora para trocar ideias, para convencer ou ser 
convencido pelo outro, para manifestar humor, para desabafar sobre o que angustia a alma, em suma, para 
falar e para ouvir. A conversa não é a base da terapia? Sei não, mas, atualmente, contar com um amigo para 
jogar conversa fora ou para confessar aquele temor que lhe está roubando o sossego talvez não seja fácil. O 
tempo também, nesta vida corre-corre, tem lá outras prioridades. Mia Couto é contundente: “Nunca o nosso 
mundo teve ao seu dispor tanta comunicação. E nunca foi tão dramática a nossa solidão.” Até se fala muito, 
mas ouvir o outro? Falo de conversas entre pessoas no mundo real. Vive-se hoje, parece, mais no mundo 
digital. Nele, até que se conversa muito; porém, é tão diferente, mesmo quando um está vendo o outro. O 
compartilhamento do mesmo espaço, diria, é que nos proporciona a abrangência do outro, a captação do seu 
respirar, as batidas de seu coração, o seu cheiro, o seu humor... 
 Desse diálogo é que tanta gente está sentindo falta. Até por telefone as pessoas conversam, atualmente, 
bem menos. Pelo WhatsApp fica mais fácil, alega-se. Rapidinho, rapidinho. Mas e a conversa? Conversa-se, 
sim, replicam. Será? Ou se trocam algumas palavras? Quando falo em conversa, refiro-me àquelas que se 
esticam, sem tempo marcado, sem caminho reto, a pularem de assunto em assunto. O WhatsApp é de graça, 
proclamam. Talvez um argumento que pode ser robusto, como se diz hoje, a favor da utilização desse 
instrumento moderno. 
 Mas será apenas por isso? Um amigo me lembra: no WhatsApp se trocam mensagens por escrito. Eu sei. 
Entretanto, língua escrita é um outra modalidade, outro modo de ativar a linguagem, a começar pela não 
copresença física dos interlocutores. No telefone, não há essa copresença física, mas esse meio de comunicação 
não é impeditivo de falante e ouvinte, a cada passo, trocarem de papéis e até mesmo de falarem ao mesmo 
tempo, configurando, pois, características próprias da modalidade oral. Contudo, não se respira o mesmo ar, 
ainda que já se possa ver o outro. As pessoas passaram a valer-se menos do telefone, e as conversas também 
vão, por isso, tornando-se menos frequentes. 
 Gosto, mesmo, é de conversas, de preferência com poucos companheiros, sem pauta, sem temas 
censurados, sem se ter de esmerar na linguagem. Conversa sem compromisso, a não ser o de evitar a chatice. 
Com suas contundências, conflitos de opiniões e momentos de solidariedade. Conversa que é vida, que retrata 
a vida no seu dia a dia. No grupo maior, há de tudo: o louco, o filósofo, o depressivo, o conquistador de 
garganta, o saudosista... Nem sempre, é verdade, estou motivado para participar desses grupos. Porém, 
passado um tempo, a saudade me bate. 
 Aqueles bate-papos intimistas com um amigo tantas afinidades, merecedores que nos tornamos da 
confiança um do outro, esses não têm nada igual. A apreensão abrangente do amigo, de seu psiquismo, dos 
seus sentimentos, das dificuldades mais íntimas por que passa, faz-no sentir, fortemente, a nossa natureza 
humana, a maior valia da vida. 
 Esses momentos vão se tornando, assim me parece, uma cena menos habitual nestes tempos digitais. A 
pressa, os problemas a se multiplicarem, as tarefas a se diversificarem, como encontrar uma brecha para 
aquela conversa, que é entrega, confiança, despojamento? Conversa que exige respeito: um local calminho, 
sem gritos, vozes esganiçadas, garçons serenos. Sim, umas tulipas estourando de geladas e uns tira-gostos de 
nosso paladar a exigirem nova pedida. Não queria perder esses encontros. Afinal, a vida está passando tão 
depressa... 

Adaptado de: UCHOA, Carlos Eduardo. Disponível em: http://carloseduardouchoa.com.br/blog/.  
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01. (G1 - col. naval 2017)  Assinale a opção na qual o valor semântico da preposição em destaque foi 
classificado corretamente  
a) “[...] pequeno restaurante aqui perto de casa, pude presenciar, ao vivo [...]” (1º parágrafo) – tempo    
b) “[...] esta situação, como outras que o dia a dia me oferece [...]” (3º parágrafo) – sucessão    
c) “[...] deu para ver que era uma obra da Martha Medeiros.” (1º parágrafo) – finalidade    
d) “[...]sem compromisso, a não ser o que evitar a chatice.” (6º parágrafo) – oposição    
e) “Um casal de meia idade se senta à mesa vizinha [...]” (1º parágrafo) – origem    

 
 
 27Aumenta o número de adultos que não consegue focar sua atenção em uma única coisa por muito tempo. 
37São tantos os estímulos e tanta a pressão para que o entorno seja completamente desvendado que 
aprendemos a ver e/ou fazer várias coisas ao mesmo tempo. 34Nós nos tornamos, à semelhança dos 
computadores, pessoas multitarefa, não é verdade? 
 41Vamos tomar como exemplo uma pessoa dirigindo. 4Ela precisa estar atenta aos veículos que vêm atrás, 
ao lado e à frente, à velocidade média dos carros por onde trafega, às orientações do GPS ou de programas 
que sinalizam o trânsito em tempo real, 6às informações de 29alguma emissora de rádio que comenta o trânsito, 
ao planejamento mental feito e refeito 9várias vezes do trajeto 20que deve fazer para chegar ao seu destino, 
aos semáforos, faixas de pedestres etc. 
 35Quando me vejo em tal situação, 19eu me lembro que 14dirigir, 45após um dia de intenso trabalho no 
retorno para casa, já foi uma atividade prazerosa e desestressante.  
 18O uso da internet ajudou a transformar nossa maneira de olhar para o mundo. Não 23mais observamos os 
detalhes, 1por causa de nossa ganância em relação a novas e diferentes informações. Quantas vezes sentei em 
frente ao computador 44para buscar textos sobre um tema 38e, de repente, 24me dei conta de que estava em 
39temas 15que em nada se relacionavam com meu tema primeiro. 
 Aliás, a leitura também sofreu transformações pelo nosso costume de ler na internet. 16Sofremos de uma 
tentação permanente de 43pular palavras e frases inteiras, apenas para irmos direto ao ponto. O problema é 
que 22alguns textos exigem a leitura atenta de palavra por palavra, de frase por frase, para que faça sentido. 
5Aliás, não é a combinação e a sucessão das palavras que dá sentido e beleza a um texto? 
 3Se está difícil para nós, adultos, focar nossa atenção, imagine, caro leitor, para as crianças. 2Elas já 
nasceram neste mundo de 8profusão de estímulos de todos os tipos; elas são exigidas, desde o início da vida, a 
dar conta de várias coisas ao mesmo tempo; elas são estimuladas com diferentes objetos, sons, imagens etc. 
 46Aí, um belo dia elas vão para a escola. Professores e pais, a partir de então, querem que as crianças 
prestem atenção em uma única coisa por muito tempo. 36E quando elas não conseguem, reclamamos, levamos 
ao médico, arriscamos hipóteses de que sejam portadoras de síndromes que exigem tratamento etc. 
 42A maioria dessas crianças sabe focar sua atenção, sim. Elas já sabem usar programas complexos em seus 
aparelhos eletrônicos, 10brincam com jogos desafiantes que exigem atenção constante aos detalhes e, se 
deixarmos, 21passam horas em uma única atividade de que gostam. 
 17Mas, nos estudos, queremos que elas prestem 26atenção no que é preciso, e não no que gostam. 28E isso, 
caro leitor, exige a árdua aprendizagem da autodisciplina. Que leva tempo, é bom lembrar. 
 32As crianças precisam de nós, pais e professores, para começar a aprender isso. Aliás, 31boa parte desse 
trabalho é nosso, e não delas.  
 12Não basta mandarmos que elas prestem atenção: 33isso de nada as ajuda. 13O que pode ajudar, por 
exemplo, é 40analisarmos o contexto em que estão 7quando precisam focar a atenção 25e organizá-lo para que 
seja favorável a tal exigência. 11E é preciso lembrar que não se pode esperar toda a atenção delas por muito 
tempo: 30o ensino desse quesito no mundo de hoje é um processo lento e gradual.  
 

SAYÃO, Rosely. “Profusão de estímulos”. Folha de São Paulo, 11 fev. 2014 – adaptado.  
 

 
02. (G1 - col. naval 2014)  Assinale a opção que indica corretamente o valor semântico da preposição em 

destaque.  
a) “[...] pular palavras e frases inteiras, apenas para irmos direto ao ponto [...]” (ref. 43) – lugar.    
b) “[...] para buscar textos sobre um tema [...]” (ref. 44) – posição superior.    
c) “[...] após um dia de intenso trabalho no retorno para casa [...]” (ref. 45) – modo.    
d) “Aí, um belo dia elas vão para a escola.” (ref. 46) – origem.    
e) “Elas já nasceram neste mundo de profusão de estímulos” (ref. 2) – delimitação.    

 
03. Indique o sentido da preposição empregada. 

a) Vou ficar em casa. 
b) Viajaremos em duas horas. 
c) Chegou aos prantos. 
d) Morrer de fome. 
e) Falamos sobre literatura 
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04. Indique o sentido da preposição empregada. 
a) Trabalhamos para o bem da comunidade. 
b) Cortou tomate com a  faca. 
c) Saímos com amigos. 
d) Viajaremos de carro. 
e) Comprei uma mesa de madeira. 

 
05. Indique o sentido da preposição empregada. 

a) O carro de Pedro. 
b) Votaram contra o projeto. 
c) Copo com leite. 
d) Vendi meu carro por R$20.000,00. 
e) Somos de São Paulo. 

 
CONJUNÇÃO 
 

Fomos proibidos de te amar, São Paulo 
 

Herdamos o mito dos bandeirantes, e vocês transformaram Borba Gato, esse genocida, em fundador de 
nossa identidade. De legado, temos esta metástase em forma de desenvolvimentismo estéril, estas milhões de 
toneladas de concreto que hoje tentamos adornar para deixá-las suportáveis, mas que seria melhor não 
existissem. 

Nos confinaram em bolhas de metal, em bolhas de concreto, em bolhas de vidro, como se fôssemos gado 
que tem por ração plástico. 1Disseram na nossa cara 2que praia de paulistano é shopping, que Cumbica é o 
melhor lugar de nossa cidade, que plano de aposentadoria é pousada na Bahia. Que aqui não se cria filho, que 
essa terra só serve para ganhar dinheiro, como uma versão apocalíptica de Serra Pelada. 

3Nos deram uma ponte hedionda como novo cartão postal, transformaram nossa espinha dorsal em uma 
avenida de banqueiros, bairros inteiros em cidades-dormitório. Nos chamaram de feios, sem horizonte, sem 
perspectiva além da fuga. 4Que aqui não tem amor. Envenenaram nosso ar, nossa água, e até ela nos 
5usurparam. 

Por identidade nos deram os bairros, que ainda assim se digladiam entre si, o excesso de trabalho e um 
superpoder: a capacidade de deixar o outro invisível, praticada todos os dias com pessoas e lugares, nos 
semáforos, quando nos deparamos com o dependente químico 6que chamamos de zumbi, metáfora usada em 
tom cruel e irônico para dar nome ao 7nosso maior monstro social, justamente porque eles não produzem como 
nós, os viventes. 

8Nossa história e arquitetura foram deixadas às ruínas, que ativamente permitimos que desmoronem. Nos 
legaram um palimpsesto de cidade, onde sobrepomos uma camada de concreto à outra, sem respeito pelo 
passado, planejamento ou cuidado. 

Nos disseram que devemos conquistar ou ser conquistados, non ducor duco*, fomos colocados em estado 
permanente de guerra uns contra os outros, nos envenenaram com o medo pelas ruas e deixaram que o único 
elemento que nos cimentasse fosse o ódio comum e ancestral por São Paulo. Sem história, sem horizonte, 
perdidos. Fomos proibidos de te amar, São Paulo. 

Chega. Talvez essa relação atávica de ódio nos encha os olhos de cataratas e não consigamos dar nome a 
essa emergência ainda, mas o faremos, com o devido distanciamento histórico. 9Ocupamos as ruas com 
comida, com música, com arte, com cinema, com vida em toda a sua potência. 10Vimos no feio o belo, 
deixamos de ter medo da rua, que surge como um eixo que começa a aglutinar em torno de si uma nova 
identidade de paulistano. Lutamos com mil unhas e dentes por um pedaço de terra que até então não era mais 
do 11que um estacionamento e que chamaremos de parque. Fizemos da cicatriz causada pelo militarismo um 
espaço para ensinar os novos paulistanos a andarem de bicicleta. Ocupamos lugares que nunca tínhamos visto 
e recuperamos a avenida das mãos dos banqueiros. Faremos turismo na cidade que habitamos. Não aceitamos 
mais esse ódio, esse estado permanente de guerra, a necessidade de conquistar o outro diariamente. 

São Paulo é uma cidade no futuro: pós-apocalíptica, radioativa, seca, onde um dia dinheiro e trabalho não 
serão os únicos imperativos da vida social. Quando o mundo tremer, todas as cidades serão parecidas com a 
nossa. 12Do caos e da feiura emerge uma beleza que apenas nós, que rejeitamos sua ideia de belo, vemos. 

Temos vontade de rua, negamos seus heróis, seus monumentos, seus carros, seus modos de vida. Nem 
13que nos custem décadas, mas faremos algo belo com os escombros que herdamos e deles faremos uma 
cidade, não uma abstração chamada São Paulo. Ocuparemos cada fresta, cada trinca, cada buraco da cidade 
cinza. Aqui se encerra esse ciclo de ódio e se abre uma possibilidade de um novo começo na relação com São 
Paulo. 

Nossa terra está em transe. Somos afortunados. Somos os novos paulistanos, e essa cidade é nosso rolê. 
 
* expressão latina: “não sou conduzido, conduzo” 
 

(GUERRA, Facundo. Fomos proibidos de te amar, São Paulo. Carta Capital. Caderno Sociedade. 27/08/2015. Disponível em: 
https://www.cartacapital.com.br/sociedade/fomos-proibidos-de-te-amar-sao-paulo-2365.html. Acessado em 11/08/2018)  
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06. (G1 - cotil 2019)  Observe o uso do vocábulo que nos enunciados dos itens abaixo. 
 
I. “...quando nos deparamos com o dependente químico 6que chamamos de zumbi...” 
II. “...não era mais do 11que um estacionamento...” 
III. “Disseram na nossa cara 2que praia de paulistano é shopping...” 
IV. “Nem 13que nos custem décadas, mas faremos algo belo com os escombros...” 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sua classificação correta.  
a) I. pronome relativo; II. conjunção comparativa; III. conjunção integrante; IV. Conjunção concessiva.     
b) I. conjunção subordinativa; II. pronome relativo; III. partícula de realce; IV. interjeição.     
c) I. pronome relativo; II. pronome adjetivo; III. conjunção integrante; IV. conjunção explicativa.     
d) I. conjunção coordenativa; II. conjunção comparativa; III. pronome relativo; IV. pronome adjetivo.     

  
O PODER DA LITERATURA 

José Castello 
 

1Em um século dominado pelo virtual e pelo instantâneo, que poder resta à literatura? Ao contrário das 
imagens, que nos jogam para fora e para as superfícies, a literatura nos joga para dentro. Ao contrário da 
realidade virtual, que é compartilhada e se baseia na interação, 2a literatura é um ato solitário, nos aprisiona na 
introspecção. Ao contrário do mundo instantâneo em que vivemos, dominado pelo “tempo real” e pela rapidez, 
a literatura é lenta, é indiferente às pressões do tempo, ignora o imediato e as circunstâncias. 

Vivemos em um mundo dominado pelas respostas enfáticas e poderosas, enquanto a literatura se limita a 
gaguejar perguntas frágeis e vagas. A literatura, portanto, parece caminhar na contramão do contemporâneo. 
Enquanto o mundo se expande, se reproduz e acelera, 3a literatura contrai, pedindo que paremos para um 
mergulho “sem resultados” em nosso próprio interior. Sim: a literatura – no sentido prático – é inútil. 4Mas ela 
apenas parece inútil. 

A literatura não serve para nada – é o que se pensa. A indústria editorial tende a reduzi-la a um 
entretenimento para a beira de piscinas e as salas de espera dos aeroportos. De outro lado, a universidade – 
em uma direção oposta, mas igualmente improdutiva – transforma a literatura em uma “especialidade”, 
destinada apenas ao gozo dos pesquisadores e dos doutores. Vou dizer com todas as letras: são duas formas 
de matá-la. A primeira, por banalização. A segunda, por um esfriamento que a asfixia. Nos dois casos, a 
literatura perde sua potência. 5Tanto quando é vista como “distração”, quanto quando é vista como “objeto de 
estudos”, 6a literatura perde o principal: seu poder de interrogar, interferir e desestabilizar a existência. 
7Contudo, desde os gregos, a literatura conserva um poder que não é de mais ninguém. 8Ela lança o sujeito de 
volta para dentro de si e o leva a encarar o horror, as crueldades, a imensa instabilidade e 9o igualmente 
imenso vazio que carregamos em nosso espírito. Somos seres “normais”, como nos orgulhamos de dizer. 
Cultivamos nossos hábitos, manias e padrões. Emprestamos um grande valor à repetição e ao Mesmo. 
Acreditamos que somos donos de nós mesmos! 

Mas 10leia Dostoievski, leia Kafka, leia Pessoa, leia Clarice – 11e você verá que rombo se abre em seu 
espírito. Verá o quanto tudo isso é mentiroso. 12Vivemos imersos em um grande mar que chamamos de 
realidade, mas que – a literatura desmascara isso – não passa de ilusão. A “realidade” é apenas um pacto que 
fazemos entre nós para suportar o “real”. A realidade é norma, é contrato, é repetição, ela é o conhecido e o 
previsível. O real, ao contrário, é instabilidade, surpresa, desassossego. O real é o estranho. 

(...) 
A literatura não tem o poder dos mísseis, dos exércitos e das grandes redes de informação. Seu poder é 

limitado: é subjetivo. 13Ao lançá-lo para dentro, e não para fora, ela se infiltra, como um veneno, nas pequenas 
frestas de seu espírito. Mas, 14nele instalada pelo ato da leitura, 15que escândalos, que estragos, 16mas também 
que descobertas e que surpresas ela pode deflagrar. 

Não é preciso ser um especialista para ler uma ficção. Não é preciso ostentar títulos, apresentar currículos, 
ou credenciais. A literatura é para todos. Dizendo melhor: é para os corajosos ou, pelo menos, para aqueles 
que ainda valorizam a coragem. 

(...) 
 

http://blogs.oglobo.globo.com/jose-castello/post/o-poder-da-literatura-444909.html. 
Acesso em: 21 de fev 2017.  

 
 
07. (G1 - epcar (Cpcar) 2018)  Observe o uso do vocábulo que nos enunciados dos itens abaixo. 

 

I. “...o igualmente imenso vazio que carregamos em nosso espírito.” (ref. 9) 
II. “... nele instalada pelo ato da leitura, que escândalos...” (ref. 14) 
III. “Em um século dominado pelo virtual e pelo instantâneo, que poder resta à literatura?” (ref. 1) 
IV. “...e você verá que rombo se abre em seu espírito.” (ref. 11) 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sua classificação correta.  
a) I. pronome relativo; II. advérbio; III. partícula de realce; IV. pronome adjetivo.     
b) I. conjunção subordinativa; II. pronome relativo; III. pronome interrogativo; IV. interjeição.     
c) I. pronome relativo; II. pronome adjetivo; III. pronome interrogativo; IV. conjunção subordinativa.     
d) I. conjunção coordenativa; II. partícula de realce; III. pronome relativo; IV. pronome adjetivo.     
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08. (Espcex (Aman) 2016)  Leia o conjunto de frases a seguir e responda, na sequência, quais funções são 
assumidas pela palavra “que”. 
Cinco contos que fossem, era um arranjo menor... 
Que bom seria viver aqui! 
Leio nos seus olhos claros um quê de profunda curiosidade. 
A nós que não a eles, compete fazê-lo. 
Falou de tal modo que nos empolgou.  
a) conjunção subordinativa consecutiva - interjeição de admiração - pronome indefinido – conjunção 

subordinativa comparativa - conjunção subordinativa consecutiva    
b) conjunção subordinativa concessiva - interjeição de admiração - substantivo - pronome relativo - 

conjunção subordinativa consecutiva    
c) conjunção subordinativa consecutiva - advérbio de intensidade - substantivo - pronome relativo - 

conjunção subordinativa consecutiva    
d) conjunção subordinativa concessiva - advérbio de intensidade - substantivo – conjunção coordenativa - 

conjunção subordinativa consecutiva    
e) conjunção subordinativa comparativa - interjeição de admiração - pronome indefinido – palavra 

expletiva - conjunção subordinativa consecutiva    
  

09. (Espcex (Aman) 2014)  Em “Não sei, sequer, se me viste...”, a alternativa que classifica corretamente a 
palavra em destaque é   
a) conjunção subordinativa condicional.     
b) conjunção substantiva subjetiva.     
c) conjunção subordinativa temporal.     
d) conjunção coordenativa explicativa.     
e) conjunção subordinativa integrante.    

 
O gosto da surpresa 

Betty Milan 
Psicanalista e escritora 

 

 Nada é melhor do que se surpreender, olhar o mundo com olhos de criança. Por isso as pessoas gostam de 
viajar. Nem o trânsito, nem a fila no aeroporto, nem o eventual desconforto do hotel são empecilhos neste 
caso. Só viajar importa, ir de um para outro lugar e se entregar à cena que se descortina. Como, aliás, no 
teatro. 
 O turista compra a viagem baseado nas garantias que a agência de turismo oferece, mas se transporta em 
busca de surpresa. Porque é dela que nós precisamos mais. Isso explica a célebre frase “navegar é preciso, 
viver não”, erroneamente atribuída a Fernando Pessoa, já que data da Idade Média. 
 Agora, não é necessário se deslocar no espaço para se surpreender e se renovar. Olhar atentamente uma 
flor, acompanhar o seu desenvolvimento, do botão à pétala caída, pode ser tão enriquecedor quanto visitar um 
monumento histórico. 
 Tudo depende do olhar. A gente tanto pode olhar sem ver nada quanto se maravilhar, uma capacidade 
natural na criança e que o adulto precisa conquistar, suspendendo a agitação da vida cotidiana e não se 
deixando absorver por preocupações egocêntricas. Como diz um provérbio chinês, a lua só se reflete 
perfeitamente numa água tranquila. 
 O que nós vemos e ouvimos depende de nós. A meditação nos afasta do clamor do cotidiano e nos 
permite, por exemplo, ouvir a nossa respiração. Quem escuta com o espírito e não com o ouvido, percebe os 
sons mais sutis. Ouve o silêncio, que é o mais profundo de todos os sons, como bem sabem os músicos. Numa 
de suas músicas, Caetano Veloso diz que “só o João (Gilberto) é melhor do que o silêncio”. Porque o silêncio 
permite entrar em contato com um outro eu, que só existe quando nos voltamos para nós mesmos. 
 Há milênios, os asiáticos, que valorizam a longevidade, se exercitam na meditação, enquanto nós, 
ocidentais, evitamos o desligamento que ela implica. Por imaginarmos que sem estar ligado não é possível 
existir, ignoramos que o afastamento do circuito habitual propicia uma experiência única de nós mesmos, uma 
experiência sempre nova. 
 Desde a Idade Média, muitos séculos se passaram. Mas o lema dos navegadores continua atual. 
Surpreender-se é preciso. A surpresa é a verdadeira fonte da juventude, promessa de renovação e de vida. 
 

(Veja, Editora Abril, edição 2184 – ano 43 – nº 39, 29/09/2010, p. 116)  
 

10. (G1 - ifal 2011)  No trecho: “Agora, não é necessário se deslocar no espaço para se surpreender e se 
renovar.”, a palavra em destaque:  
a) poderia, sem modificar a ideia expressa no texto, ser substituída por qualquer adjunto adverbial de 

tempo que faça referência ao momento em que se fala.    
b) possui sentido semelhante ao de uma conjunção adversativa, podendo ser substituída pela palavra “pois”.    
c) poderia ser substituída pela conjunção coordenativa explicativa “mas”, mantendo-se a ideia expressa 

no texto.    
d) possui valor adversativo e poderia ser substituída pela conjunção “todavia”, mantendo-se a ideia 

expressa no texto.    
e) não possui valor sintático nem semântico, razão por que é possível retirá-la e ainda manter a ideia 

expressa no texto.    
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11. (Ufsc 2007)  Considerando as palavras destacadas nas frases adiante, assinale a(s) proposição(ões) 
CORRETA(S). 
I. Imaginemos QUE (1) o mundo inteiro esteja em paz. 
II. Durante a tarde, os manifestantes QUE (2) reivindicavam melhorias salariais foram às ruas protestar 

contra o governo, QUE (3) parecia não lhes dar ouvidos. 
III. As desilusões QUE (4) ele sofreu justificam as decisões QUE (5) toma hoje em dia. 
 
01) Em I, a palavra destacada é conjunção coordenativa, pois estabelece relação entre duas orações 

independentes entre si.    
02) O antecedente de QUE (2) é "manifestantes" e a palavra QUE (2) representa o agente do verbo 

"reivindicar".    
04) Em III, QUE (4) é pronome relativo e pode ser substituído, sem alteração de sentido, por "as quais".    
08) O verbo "toma", em III, tem como sujeito QUE (5) cujo antecedente é "decisões".    
16) Em II, QUE (3) inicia uma oração que tem como função restringir o significado de "governo", 

especificando de que governo se trata. 
 

BEM-AVENTURADOS 
 
 Bem-aventurados os pintores escorrendo luz 
 Que se expressam em verde 
 Azul 
 Ocre 
 Cinza 
 Zarcão! 
 Bem-aventurados os músicos... 
 E os bailarinos 
 E os mímicos 
 E os matemáticos... 
 Cada qual na sua expressão! 
 
 Só o poeta é que tem de lidar com a ingrata linguagem alheia... 
 
 A impura linguagem dos homens! 
 Mário Quintana 
  
12. (Uff 2007)  Em relação à sintaxe do texto "Bem-aventurados", afirma-se que:  

a) o substantivo PINTORES (v. 1) é modificado por uma oração com função de adjunto adnominal;    
b) o pronome pessoal SE (v. 2) estabelece coesão textual, apontando um referente que o sucede;    
c) a repetição da conjunção coordenativa E (v. 8,9,10) reproduz, sem intenção estilística, um emprego 

frequente na oralidade;    
d) a expressão É QUE (v. 12) introduz um predicado nominal, na construção do período;    
e) a anteposição de IMPURA (v. 13) reitera a colocação frequente dos adjetivos no registro coloquial.    

  
Desejo de matar 

 
1 RIO DE JANEIRO - A TV Globo estreou mais uma série importada que enaltece os 3grupos de 14extermínio. 
Esta agora chama-se "Angel" e conta a história de um vampiro bom que sai pela cidade eliminando vampiros 
maus. Para isso, o herói vampiro conta com a ajuda de três pessoas, uma delas 7delegada de polícia. 
2 Parece que esta série é apenas um 9tapa-buraco na programação da emissora, que nem fez muito alarde 
com o filme. Mas não é a primeira vez que a TV explora o tema. Teve uma, "Justiça Cega", em que um juiz, 
inconformado com as amarras da lei, fazia justiça com as próprias mãos. 
3 O justiceiro passava o dia de toga examinando processos e à noite montava numa moto e saía matando os 
8bandidos que tinha sido obrigado a inocentar por falta de provas. 
4 A mensagem desses filmes é sempre a mesma. Não é 13possível combater o 1crime com os instrumentos 
que a sociedade coloca à disposição da 2Justiça e das polícias. É preciso montar polícias e 11justiças paralelas, 
que usem as mesmas armas e recursos imorais dos criminosos. 
5 "Angel" e seus vampiros permitem várias interpretações. Uma delas é simples: o combate ao crime já não 
é tarefa para homens comuns. Os criminosos estão cada vez mais sofisticados. São seres mutantes. 5Juízes e 
policiais comuns, por mais bem preparados que estejam, não dão conta do recado. 
6 A série é 10lixo e não tem a menor importância. O problema é na vida real, quando as empresas acham 
normal buscar formas de convivência com o 4narcotráfico. Quando o Estado acha normal que o 6crime 
organizado monte banquinhas de apostas no meio das calçadas. E quando o 12sistema penitenciário ajuda a 
organização dos presos para evitar rebeliões. 
7 Pensando bem, não 15há por que se espantar com "Angel" e similares se as deformações que procuram 
legitimar fazem parte do nosso cotidiano. 

(Folha de São Paulo, 9 de março de 2001.)  
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13. (Ufsm )  Analise as afirmações que são feitas a respeito do fragmento: 
 
"E quando o sistema penitenciário ajuda a organização dos presos para evitar rebeliões". 
 
I. A conjunção coordenativa acrescenta mais uma oração que está relacionada a "O problema é na vida 

real" 
II. Se a palavra "ajuda" fosse substituída por PRESTA AJUDA, ocorreria um caso de crase antes de 

"organização". 
III. Se a preposição "para" fosse substituída por uma locução prepositiva, poderia assumir a forma de A 

FIM DE. 
 
Está(ão) correta(s)  
a) apenas I.    
b) apenas II.    
c) apenas III.    
d) apenas I e II.    
e) I, II e III.    

  
14. (Ufsm 2001)  Leia o fragmento do poema "José", de Carlos Drummond de Andrade: 
 
 Se você gritasse, 
 se você gemesse, 
 se você tocasse 
 a valsa vienense, 
 se você dormisse, 
 se você cansasse, 
 se você morresse ... 
 Mas você não morre, 
 você é duro, José! 
 

Nesse trecho do poema, 
 
I. a conjunção subordinativa condicional "se" repete-se sempre na mesma posição, anáfora, e tem seu 

efeito sonoro intensificado pelo eco que ocorre no interior de outras palavras como voCÊ, gritaSSE, 
gemeSSE, tocaSSE, valSA, vienenSE, etc. 

II. a conjunção coordenativa "Mas" opõe a realidade à série de alternativas hipotéticas, produzindo 
ruptura do sentido. 

III. a desinência modo-temporal dos verbos no imperfeito do subjuntivo "-SSE" marca a sílaba tônica dos 
versos em redondilha menor (cinco sílabas). 

 
Está(ão) correta(s)  
a) apenas I.    
b) apenas II.    
c) apenas I e II.    
d) apenas I e III.    
e) apenas II e III.    

  
 

Meu amigo Marcos 
O generoso e divertido companheiro de crônicas 

 
 Conheci Marcos Rey há mais de vinte anos, quando sonhava tornar-me escritor. Certa vez confessei esse 
desejo à atriz Célia Helena, que deixou sua marca no teatro paulista. Tempos depois, ela me convidou para 
tentar adaptar um livro para teatro. Era O RAPTO DO GAROTO DE OURO, de Marcos. Passei noites me 
torturando sobre as teclas. Célia marcou um encontro entre mim e ele, pois a montagem dependia da 
aprovação do autor. Quando adolescente, eu ficara fascinado com MEMÓRIAS DE UM GIGOLÔ, seu livro mais 
conhecido. Nunca tinha visto um escritor de perto. Imaginava uma figura pomposa, em cima de um pedestal. 
Meu coração quase saiu pela boca quando apertei a campainha. Fui recebido por Palma, sua mulher. Um 
homem gordinho e simpático entrou na sala. Na época, já sofria de uma doença que lhe dificultava o 
movimento das mãos e dos pés. Cumprimentou-me. Sorriu. Estava tão nervoso que nem consegui dizer "boa-
tarde". Gaguejei. Mas ele me tratou com o respeito que se dedica a um colega. Propôs mudanças no texto. 
Orientou-me. Principalmente, acreditou em mim. A peça permaneceu em cartaz dois anos. Muito do que sou 
hoje devo ao carinho com que me recebeu naquele dia. 

(WALCYR CARRASCO, PÁG. 98 - VEJA SP, 14 DE ABRIL, 1999.) 
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15. (Fatec 1996)  Observe o texto publicitário a seguir reproduzido, que explora de forma criativa o uso da 
conjunção. 

 

 
 

Assinale a afirmação correta a respeito dos procedimentos linguísticos encontrados em "Viver ou 
Sonhar?" e "Viver e Sonhar."  
a) Temos, respectivamente, conjunção coordenativa aditiva e conjunção coordenativa alternativa, pois, 

quando se joga com o sentido das frases, opondo-se as ações umas às outras, as conjunções podem 
assumir valores e significados diferentes ou até mesmo opostos.    

b) A primeira frase traz uma conjunção coordenativa alternativa com valor aditivo, e a segunda frase, 
uma conjunção coordenativa aditiva com valor adversativo. Isto se dá devido à intenção do autor de 
fazer um jogo de palavras muito em uso na linguagem publicitária.    

c) Vê-se que a conjunção coordenativa, presente em ambos os casos, apesar de adquirir significativos 
diferentes, não altera o sentido das frases, já que liga elementos independentes, estabelecendo 
relações de alternância, no primeiro caso, e de igualdade ou alternância, no segundo caso.    

d) Temos, respectivamente, conjunção coordenativa alternativa e conjunção coordenativa aditiva. A 
mudança de sentido obtida com a troca das conjunções está na escolha a ser feita: a primeira implica 
exclusão de ações, o que leva à indecisão, enquanto a segunda expressa a soma de uma ação à outra, 
resultando disso um modo mais completo de vida.    

e)  Temos, respectivamente, conjunção coordenativa alternativa e conjunção coordenativa aditiva. O autor 
do texto publicitário, ao fazer um jogo, alternando as conjunções, tenta obter uma mudança de 
sentido; porém, como podemos observar com uma leitura mais cuidadosa, nem toda troca de 
conjunção caracteriza uma alternância de pensamento.    

  
16. Identifique o POIS como conjunção coordenativa explicativa ou conjunção coordenativa conclusiva: 

a) Deitei-me cedo, POIS estava muito cansado. 
b) O político não agiu com lealdade; perdeu, POIS, na disputa pela reeleição. 
c) O aluno não estudou o suficiente; ficou, POIS, reprovado. 
d) As mulheres entendem de economia, POIS são elas as responsáveis pela organização do orçamento 

familiar.  
  
17. Em qual das orações a seguir, a conjunção coordenativa  POIS  estabelece uma conclusão?  

a) Venha logo, pois sua presença é importante.    
b) As matrículas foram encerradas; nada pode ser feito, pois.    
c) Fale mais alto, pois a ligação está ruim.    
d) Não demore, pois não gosto de ficar sozinha.    
e) Choveu, pois as ruas estão molhadas.    

  
INTERJEIÇÃO 
 

A terra dos meninos pelados 
 

1Graciliano Ramos 
 

2Havia um menino diferente dos outros meninos: tinha o olho direito preto, o esquerdo azul e a cabeça 
pelada. 3Os vizinhos mangavam dele e gritavam: 

– 4Ó pelado! 
Tanto gritaram que ele se acostumou, achou o apelido certo, deu para se assinar a carvão, nas paredes: 

Dr. Raimundo Pelado. 5Era de bom gênio e não se zangava; mas os garotos dos arredores fugiam ao vê-lo, 
escondiam-se por detrás das árvores da rua, mudavam a voz e perguntavam que fim tinham levado os cabelos 
dele. 6Raimundo entristecia e fechava o olho direito. 7Quando o 8aperreavam demais, aborrecia-se, fechava o 
olho esquerdo. E a cara ficava toda escura. 
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9Não tendo com quem entender-se, Raimundo Pelado falava só, e os outros pensavam que ele estava 
malucando. Estava nada! 10Conversava sozinho e desenhava na calçada coisas maravilhosas do país de 
Tatipirun, onde não há cabelos e as pessoas têm um olho preto e outro azul. 
 

RAMOS, Graciliano. Alexandre e outros heróis. Rio de Janeiro: Record, 1987, p. 104. 
 
1 O alagoano Graciliano Ramos é um dos autores mais importantes da Literatura Brasileira. 
8 aperreavam – chateavam.  
 
18. (G1 - cp2 2016)  Qual das alternativas a seguir poderia substituir a interjeição sublinhada em “Ó pelado!” 

(ref. 4)?  
a) Urgh.    
b) Ah.    
c) Ei.    
d) Ui.  

 
19. (G1 - ifsc)   

 
 

O texto acima é uma tirinha do cartunista argentino Quino, na qual aparecem as crianças Miguelito, 
Manolito e Susanita. Com base na leitura, analise as seguintes proposições e assinale a CORRETA.  
a) Em “Manolito, o que você acha...” (primeiro quadrinho) e “É verdade, Miguelito” 

(terceiro quadrinho), temos vírgulas separando o sujeito do restante da oração.    
b) No primeiro quadrinho, em vez do pronome “nos”, Miguelito usa a locução “a Gente”, que torna sua 

fala mais formal, de forma a corresponder à seriedade do tema da pergunta.    
c) No terceiro quadrinho, se em vez de “nascer e morrer” tivéssemos “nascimento e morte”, o verbo 

preocupar deveria ser flexionado no plural: “esse negócio de nascimento e morte não me preocupam”.    
d) A interjeição usada por Miguelito no último quadrinho revela seu triunfo perante o erro de julgamento 

de Susanita a respeito da inteligência de Manolito.    
e) No segundo quadrinho, a palavra “justo” funciona como um adjetivo, que tem sentido de correto, 

ético.    
  
Observe estes quadrinhos do Chico Bento. 
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20. (G1 - ifal )  Quanto ao nível de linguagem empregado nesses quadrinhos do Maurício, só uma afirmativa 
não pode ser feita. Indique-a.  
a) “Socorro!”, na fala de Chico Bento, é um vocativo e, ao mesmo tempo, uma interjeição que tem como 

objetivo caracterizá-lo como um personagem medroso.    
b) A escrita da palavra “veem”, na fala de Zé da Roça, no primeiro quadrinho, está em desacordo com as 

novas regras de acentuação da língua portuguesa.    
c) Apesar de ser um típico caipira e se vestir como tal, Zé da Roça fala o português correto, derivado da 

norma culta.    
d) A fala de Chico Bento, no segundo quadrinho, revela-lhe traços pessoais, como vocabulário precário, 

temperamento ríspido e até mesmo a sua origem humilde, morador da zona rural.    
e) Ao suprimir a primeira sílaba de “estar”, no terceiro quadrinho, Chico Bento reproduz um dos traços da 

coloquialidade da linguagem falada.    
 

 GABARITO 
 
01. B 

[A] Incorreta: a preposição tem um valor semântico de modo. 
[C] Incorreta: nesse caso, a preposição “para” não indica nenhuma finalidade, mas introduz aquilo que foi 
possível.  
[D] Incorreta: a preposição introduz uma exceção. 
[E] Incorreta: “de” indica tempo.   

 
02. E 

Em [A], indica-se finalidade; em [B], indica-se assunto; em [C], indica-se especificação; em [D], indica-se 
destino. Já em [E], o sentido de “profusão”, indicando “grande quantidade”, encontra delimitação em 
“estímulo”.   

 
03.  

a) LUGAR 
b) TEMPO 
c) MODO 
d) CAUSA 
e) ASSUNTO 

 
04.  

a) FINALIDAE 
b) INSTRUMENTO 
c) COMPANHIA 
d) MEIO 
e) MATÉRIA 

 
05.  

a) POSSE 
b) OPOSIÇÃO 
c) CONTEÚDO 
d) PREÇO 
e) ORIGEM 

 
06. A 

Em [I], vemos o pronome relativo “que” retomando o termo “dependente químico”. 
Em [II], a conjunção comparativa “que” estabelece a comparação entre o pedaço de terra e o 
estacionamento. 
Em [III], a conjunção integrante “que” introduz a oração objetiva direta. 
Em [IV], a conjunção concessiva “que” estabelece a ideia de concessão no início do período.   

 
07. C 

[I] "que" retoma o "igualmente imenso vazio", sendo um pronome relativo. 
[II] "que" é um pronome adjetivo, pois atribui uma caracterização da literatura como escandalosa. 
[III] "que" introduz uma pergunta, sendo um pronome interrogativo. 
[IV] "que" é uma conjunção integrante (subordinativa), pois introduz uma oração que completa o sentido 
do verbo "verá".   

 
08. D 

A palavra “que” assume, na sequência, a função morfológica de conjunção concessiva, advérbio de 
intensidade, substantivo, conjunção coordenativa adversativa e conjunção consecutiva.   
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09. E 
No período em questão, o “se” é uma conjunção subordinativa integrante, pois introduz uma oração que 
desempenha função de objeto direto (“se me viste...”) da primeira (“Não sei”).   

 
10. D 

A autora do texto refere-se, nos dois primeiros parágrafos, ao fato de que grande parte de pessoas 
considera que viajar é fator essencial para experimentar a surpresa, o inusitado. No terceiro parágrafo, 
contradiz essa opinião ao afirmar que “não é necessário se deslocar no espaço para se surpreender e se 
renovar.” Assim, a palavra “agora” adquire valor semântico e sintático adversativos, como é mencionado 
na opção d). Não expressa valor temporal, o que invalida a opção a). A classificação das conjunções “pois” 
e mas” é incorreta, já que a primeira tem valor explicativo e a segunda, adversativo, contrariamente ao 
que se afirma em b) e c).   

 
11. 02 + 04 = 06   
 
12. A 
 
13. E 
 
14. C   
 
15. D 
 
16.  

a) explicativa 
b) conclusiva 
c) conclusiva 
d) explicativa   

 
17. B 
 
18. C 

A interjeição sublinhada é utilizada como forma de chamar atenção do menino. Assim, sua função é de 
chamado. 
A única alternativa que apresenta uma interjeição com a mesma função é a [C], como visto em “Ei, 
pelado!”.   

 
19. D 

[A] Incorreta: as vírgulas estão separando o vocativo do resto da oração. 
[B] Incorreta: a locução “a gente” torna a frase mais informal, o que é bastante condizente com o contexto 
de crianças amigas conversando. 
[C] Incorreta: O verbo deveria ficar no singular, uma vez que concorda com o substantivo “negócio” que 
também está no singular. 
[E] Incorreta: a palavra “justo” funciona como predicativo do sujeito.   

 
20. A 

A palavra “Socorro” é, na verdade, um substantivo e uma interjeição, e não há possibilidade de classificá-
la como vocativo, uma vez que não exerce a função única de chamar/interpelar alguém, mas sim de pedir 
auxílio.   

 
 


