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Lista I 1ª SÉRIE –Interpretação de Texto e GRAMÁTICA – 
PROFa.LENE  

 

 

01. Os textos relativos ao mundo do trabalho, geralmente, são elaborados no padrão normativo da língua. No anúncio, 
apesar de o enunciador ter usado uma variedade linguística não padrão, ele atinge seus propósitos comunicativos 
porque 
a) os fazendeiros podem contar com a comodidade de serem atendidos em suas fazendas. 
b) a parede de uma casa é um suporte eficiente para a divulgação escrita de um anúncio. 
c) a letra de forma torna a mensagem mais clara, de modo a facilitar a compreensão. 
d) os mecânicos especializados em máquinas pesadas são raros na zona rural. 
e) o contexto e a seleção lexical permitem que se alcance o sentido pretendido. 

 
Diz-se, em termos gerais, que é preciso "falar a mesma língua": o português, por exemplo, que é a língua que 

utilizamos. Mas trata-se de uma língua portuguesa ou de várias línguas portuguesas? O português da Bahia é o mesmo 
português do Rio Grande do Sul? Não está cada um deles sujeito a influências diferentes — linguísticas, climáticas, 
ambientais? O português do médico é igual ao do seu cliente? O ambiente social e o cultural não determinam a língua? 
Estas questões levam à constatação de que existem níveis de linguagem. O vocabulário, a sintaxe e mesmo a 
pronúncia variam segundo esses níveis. 

VANOYE, F. Usos da linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 1981 (fragmento). 
 
02. Na fala e na escrita, são observadas variações de uso, motivadas pela classe social do indivíduo, por sua região, 

por seu grau de escolaridade, pelo gênero, pela intencionalidade do ato comunicativo, ou seja, pelas situações 
linguísticas e sociais em que a linguagem é empregada. A variedade linguística adequada à situação específica de 
uso social está expressa 
a) na fala de um professor ao iniciar a aula no ensino superior: "Fala galerinha do mal! Hoje vamos estudar um 

negócio muito importante". 
b) na leitura de um discurso de uma autoridade pública na inauguração de um estabelecimento educacional: 

“Senhores cidadões do Brasil, com alegria, inauguramos mais uma escola para a melhor educação de nosso 
país". 

c) no memorando da diretora da escola ao responsável por um aluno: "Responsável pelo aluno Henrique, dê 
uma chegadinha na diretoria da escola para saber o que o seu filhinho anda fazendo de besteira”. 

d) na fala de uma criança, na tentativa de convencer a mãe a entregar-lhe a mesada: "Mãe, assim não dá para 
ser feliz! Dá pra liberar minha mesada? Prometo que só vou tirar notão nas próximas provas". 

e) na fala de uma mãe em resposta ao filho que solicitou a mesada: "Caro descendente, por obséquio, antecipe 
a prestação de suas contas, a fim de fazer jus ao solicitado". 
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03. Leia o trecho, a seguir, retirado do livro Quarenta dias, de Maria Valéria Rezende, e responda à questão. 
 

Saí, em busca de Cícero Araújo ou sei lá de quê, mas sem despir-me dessa nova Alice, arisca e áspera, 
que tinha brotado e se esgalhado nesses últimos meses e tratava de escamotear-se, perder-se num mundo sem 
porteira, fugir ao controle de quem quer que fosse. Tirei o interfone do gancho e o deixei balançando, pendurado 
no fio, bati a porta da cozinha e desci correndo pela escada de serviço, esperando que o porteiro se enfiasse na 
guarita pra responder ao interfone de frente pro saguão, de modo que eu pudesse sair de fininho, por trás dos 
pilotis, e escapar sem ser vista. Não me importava nada o que haveria de acontecer com o interfone nem com o 
porteiro. 

Ganhei a rua e saí a esmo, querendo dar o fora dali o mais depressa possível, como se alguém me vigiasse 
ou me perseguisse, mas saí andando decidida, como se soubesse perfeitamente aonde ia, pisando duro, como 
nunca tinha pisado em parte alguma da minha antiga terra, lá onde eu sempre soube ou achava que sabia que 
rumo tomar. Saí, sem perguntar nada ao guri da banca da esquina nem a ninguém, até que me visse a uma 
distância segura daquele endereço que me impingiram e onde eu me sentia espionada, sabe-se lá que raio de 
combinação eles tinham com os porteiros, com os vizinhos? Olhe só, Barbie, como eu chegava perigosamente 
perto da paranoia e ainda falo “deles” como se fossem meus inimigos, minha filha e meu genro. 

 

REZENDE, Maria Valéria. Quarenta dias. 1ª ed. Rio de Janeiro: Objetiva, 2014. p. 95-96.  
 

Das expressões retiradas do texto, assinale a alternativa que apresenta, corretamente, a locução que exemplifica 
uso de registro formal e variante padrão da língua. 
a) “mundo sem porteira” 
b) “saí a esmo” 
c) “dar o fora dali” 
d) “pisando duro” 
e) “raio de combinação” 

 
 

 
 
04. Os personagens dessa charge falam de modo popular. Assinale a opção em que as duas frases representam essa 

linguagem popular. 
a) “Deve estar montado na grana” / “Sempre sorrindo”. 
b) “Que cara tranquilo” / “Queria ser ele”. 
c) “Esse é meu vizinho” / “Queria ser assim”. 
d) “Vive numa boa” / Que cara tranquilo”. 
e) “Queria ser assim” / “Deve estar montado na grana”. 
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05. Leia o anúncio a seguir e classifique o sujeito das frases destacadas. 
 

 
 

a) Estamos em busca de médicos para a cidade de Santa Maria de Itabira/MG. 
b) Existem 11 mil habitantes na cidade. 
c) Procura-se médico! 

 
06. Assinale a alternativa em que a partícula SE é índice de indeterminação do sujeito. 

a) Ouviu-se um belo discurso. 
b) Assiste-se a espetáculos degradantes. 
c) Não se ouvia o sino. 
d) Perdeu-se um cão de estimação. 
e) Proibiram-se as aulas. 

 
07. (PUC-SP) 

a) Explique a diferença que existe entre o emprego do verbo haver nas orações “havia muitas estrelas.” e 
“haviam contado muitas estrelas”. 

b) Observando essa diferença, empregue o verbo haver nas orações abaixo, mantendo o mesmo tempo em que 
foram construídas as orações indicadas em a). 
b.1) Quando pequenos, ... participado de muitos jogos. 
b.2) No lugar em que construíram aquele conjunto residencial, ... apenas casas comerciais. 

 
08. Analise a presença da partícula se nos exemplos abaixo. A seguir, faça a correspondência dos exemplos com as 

explicações dadas. 
I. Se você não chegar cedo, teremos de improvisar um apresentador para o recital. 
II. Com tantos problemas, vive-se um dia de cada vez. 
III. Os irmãos, João e Luísa, deram-se as mãos. 
IV. Naquele condomínio, vendem-se casas. 
 
(   ) O se, no exemplo, indica que a frase está na voz passiva, ou seja, o sujeito sofre a ação praticada por outro 

agente. 
(   ) O se, nesse caso, é chamado de índice de indeterminação do sujeito. É utilizado em frases cujo sujeito é  

indeterminado. 
(   ) O se, no exemplo, é pronome pessoal. Nesse caso, a ação envolve dois sujeitos, sendo que um pratica a ação 

sobre o outro e, portanto, ambos sofrem a consequência da ação praticada. 
(   ) O se, nesse caso, indica uma condição para a oração principal. 
 
A sequência correta, de cima para baixo, é: 
a) IV, III, II, I 
b) III, II, I, IV 
c) II, I, IV, III 
d) IV, II, III, I 

 


