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Aula de aprofundamento – Olimpo Med Gramática – Prof.ª Sônia 
Orientações: 

→ Quanto ao conteúdo dos itens: 

1. Organizar itens no modelo UnB, em uma média de 05 itens por aula. 

2. As questões não precisam ser inéditas. 

3.Utilizar textos de referência para grupos de itens, seguindo o modelo apresentado. 

→ Quanto à forma dos itens: 

1. Utilizar fonte VERDANA, tamanho 7, com exceção da fonte da referência bibliográfica, que deve ter 

tamanho 6. 

2. Justificar os parágrafos. 

3. Sempre citar as referências bibliográficas usadas. 

4. Não usar numerações automáticas do Word. 

5. Usar numeração simples, em ordem direta, colocando número em negrito. 

5. Ao usar fórmulas, inseri-las por meio do Math Type. 

6. Usar questões modelo UnB – A, B, C ou D (exemplos disponíveis no MANUAL DO PROFESSOR enviado por e-

mail no início do ano letivo). 

7. A lista deve ter gabarito único digitado após todas as questões. 

 
EXEMPLOS DE QUESTÕES 

Modelo UnB (Tipo A): 

Os representantes do povo francês, reunidos em Assembleia Nacional, tendo em vista que a ignorância, o esquecimento ou o desp rezo dos 

direitos do homem são as únicas causas dos males públicos e da corrupção dos governos, resolveram declarar solenemente os direitos 

naturais, inalienáveis e sagrados do homem, a fim de que esta declaração, sempre presente em todos os membros do corpo social , lhes 

lembre permanentemente seus direitos e seus deveres; a fim de que os atos do Poder Legislativo e do Poder Executivo , podendo ser a 

qualquer momento comparados com a finalidade de toda a instituição política, sejam por isso mais respeitados; a fim de que as  

reivindicações dos cidadãos, doravante fundadas em princípios simples e incontestáveis, se dirijam sempre à conser vação da Constituição e 

à felicidade geral. 

Declaração Universal dos Direitos Humanos – 1789. Internet: (www.direitoshumanos.usp.br)(com Adaptações) 

 

A partir do fragmento do texto precedente, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1789, julgue os itens de 81 a 84. 

 

81Na América portuguesa, os povos nativos eram comumente chamados de negros da terra, denominação que tinha estreita relaçã o com a 

escravidão africana, intensificada no século XVII. 

 

Gabarito: 

81. C 

82. D 

 

ESPAÇO PARA ELABORAÇÃO DE QUESTÕES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[RC1] Comentário: Texto justificado. 

[RC2] Comentário: A referência 
bibliográfica deve conter o sobrenome do 
autor em letras maiúsculas, precedendo o 
nome. A obra deve estar em negrito. 

[RC3] Comentário: Ao utilizar uma 
obra da internet, citar o endereço entre 
parêntesis. 

[RC4] Comentário: A questão deve ter 
um comando que conecte o texto/imagem 
apresentado aos itens subsequentes. 
Importante citar quando os itens não 
forem de Tipo A. 

[RC5] Comentário: Não usar a 
numeração automática do Word e ao 
digitar o número do item, colocá-lo em 
negrito. 

[RC6] Comentário: O Gabarito deve vir 
ao final do arquivo com todas as respostas 
em ordem numérica. 
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Planejamento social traria o bem-estar 

O funcionamento da sociedade, para Comte (R.6), obedeceria a diretrizes predeterminadas (R.1) para promover o bem-estar 

do maior número possível de indivíduos (R.2). Além de uma reformulação geral das ciências e da organização sociopolítica, o filósofo 

(R.4) planejou (R.9)uma nova ordem espiritual, inspirada na hierarquia e na disciplina da Igreja Católica, que considerava muito 

eficientes. A nova doutrina, porém, se dissociava(R.17) totalmente da teologia cristã, que Comte rejeitava por se basear (R.8) no 

sobrenatural, e não no materialismo científico. No fim da vida, ele (R.5)chegou a preconizar a construção de templos positivistas, onde 

(R.21) a humanidade, e não a divindade, seria venerada (R.16). O filósofo via a humanidade como uma entidade una, que chamou de 

Grande Ser.  

Comte formulou uma lei histórica de três estágios. Segundo essa lei, o pensamento humano partiu de um estágio teológico (R.7) 

quando recorria às ideias de deuses e espíritos para (R.15) explicar os fenômenos naturais, e passou para um estágio metafísico, 

caracterizado por fundamentar o conhecimento em abstrações - como essências, causas finais ou concepções idealizadas da natureza. De 

acordo com Comte, a humanidade só alcançaria(R.13) plenitude intelectual se chegasse (R.14) ao estágio positivo, que pressupõe a 

admissão das limitações do entendimento humano. Para ele, a razão não é capaz de operar a não ser pela via da experiência concreta. 

Todo esforço da ciência e da filosofia deveria se restringir, portanto, a encontrar as leis que regem os fenômenos observáveis. 

Antes de Comte, a sociologia já havia dado (R.10) os primeiros passos, mas foi ele quem a organizou como ciência (R.20).O 

pensador a dividiu em duas áreas: estática social e dinâmica social. A primeira estuda as forças que mantêm a sociedade unida, enquanto a 

segunda se volta para as mudanças sociais e suas causas. A estática social se (R.18) fundamenta na ordem e a dinâmica no progresso - 

daí o lema "ordem e progresso", que figura na bandeira brasileira por inspiração comtiana (leia quadro acima). Conhecidos a estrutura e 

os processos de transformação da sociedade(R.22), seria possível (R.12), para o pensador, reformar as instituições e 

aperfeiçoá-las (R.11). "As leis sociológicas permitem planejar o futuro porque indicam critérios de atuação política", diz Virmond de 

Lacerda. 

FERRARI, Márcio. Disponível em: <http://revistaescola.abril.com.br/historia/pratica-pedagogica/auguste-comte-423321.shtml?page=1>; 

<http://revistacult.uol.com.br/home/wp-content/uploads/2011/01/Comte.jpg>. 
Acesso em: 12 fev. 2013. 

 

Considerando o texto acima e aspectos a ele relacionados, julgue os itens de 1 a 17. 

1 Se a expressão “diretrizes predeterminadas” (R.1) fosse empregada com sentido determinado, deveria ser precedida apenas pela artigo 

a. 

2Mantêm-se a correção gramatical e a coerência textual se o trecho “para promover o bem -estar do maior número possível de indivíduos” 

(R.2) for assim empregado na voz passiva: para que o bem-estar  seja promovido para o maior número de indivíduos possível. 

3 As expressões “o filósofo” (R.4) e “ele” (R.5) constituem uma cadeia anafórica relativa a um mesmo referente: “Comte” (R.6). 

4A inserção de vírgula imediatamente após “teológico” (R.7) torna o período gramaticalmente errado. 

5 “por se basear” (R.8), a preposição sublinhada é exigida pelas regras de regência do verbo rejeitar. 

6Se a forma verbal “planejou” (R.9) fosse substituída pela forma no pretérito imperfeito planejava, o período apresentaria problemas de 

coerência, porque os sentidos seriam alterados. 

7 Pelo significado textual, o tempo composto “havia dado” (R.10) admite a substituição por tinha dado. 

8As orações “reformar as instituições e aperfeiçoá-las” (R.11) estão coordenadas entre si e subordinadas à oração “seria possível” (R.12). 

9O emprego do tempo futuro do pretérito na R.13 é exigência do emprego do modo subjuntivo em “chegasse” (R.14). 

10 A preposição “para” (R.15) introduz, no texto, uma noção final. 

11 Preservam-se a coerência textual e a correção gramatical ao se iniciar o último parágrafo da seguinte forma: Antes de Comte, como a 

sociologia (...). 

12 Na R.16, a locução integra uma estrutura sintática de voz passiva analítica. 

13 Por se tratar de pronome reflexivo, não se provoca erro gramatical no caso de a ocorrência naR.17 ser posposta e ligada à for ma verbal 

por hífen: dissociava-se. 

14 Por indicar índice de indeterminação do sujeito, a partícula “se” da R.19 pode, pelos sentidos textuais, ser suprimida. 

15 A correção gramatical e o sentido original do texto serão preservados caso a oração “quem a organizou como ciência” (R.20) tenha 

o pronome relativo “quem” substituído por que. 

16Ocorre solecismo na oração “Conhecidos a estrutura e os processos de transformação da sociedade” (R.22). 

17 De acordo com o desenvolvimento do texto, a relação de ideias que o pronome “onde” (R.21) estabelece corresponde a em que.  

 

Em cada aluno, há dois seres inseparáveis, porém distintos. Um deles seria o que o sociólogo francês Émile Durkheim (1858-1917) 

chamou de individual. Tal porção (R.9) do sujeito - o jovem bruto – (R.4), segundo ele, é formada pelos estados mentais de cada 

pessoa. O desenvolvimento dessa metade do homem foi a principal função da educação até o século 19. Principalmente por meio da 

psicologia (R.13), entendida então como a ciência do indivíduo, os professores tentavam construir nos estudantes os valores e a moral. A 

http://revistaescola.abril.com.br/historia/pratica-pedagogica/auguste-comte-423321.shtml?page=1
http://revistacult.uol.com.br/home/wp-content/uploads/2011/01/Comte.jpg
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caracterização do segundo ser foi o que deu projeção a Durkheim. "Ele ampliou o foco conhecido até então, considerando e estimulando 

também o que concebeu como o outro lado dos alunos (R.6), algo formado por um sistema de ideias (R.5) que exprimem, dentro 

das pessoas, a sociedade de que fazem parte (R.10)", explica Dermeval Saviani, professor emérito da Universidade Estadual de 

Campinas.  

Dessa forma, Durkheim acreditava que a sociedade seria mais beneficiada pelo processo educativo. Para ele, "a educação é uma 

socialização da jovem geração pela geração adulta". E quanto mais eficiente for o processo, melhor será o desenvolvimento da comunidade 

em que (R.2) a escola esteja inserida. 

Nessa concepção durkheimiana - também chamada de funcionalista -, as consciências individuais são formadas pela sociedade. Ela é 

oposta ao idealismo, de acordo com o qual a sociedade é moldada pelo "espírito" ou pela consciência humana. "A construção do ser social, 

feita em boa parte pela educação, é a assimilação pelo indivíduo de uma série de normas e princípios – sejam (R.14) morais, religiosos, 

éticos (R.12) ou de comportamento - que baliza a conduta do indivíduo (R.11) num grupo. O homem, mais do que formador da 

sociedade, é um produto dela", escreveu Durkheim. 

Essa teoria (R.1), além de caracterizar a educação como um bem social, a relacionou pela primeira vez às normas sociais e à cultura 

local (R.3), diminuindo o valor que as capacidades individuais têm na constituição de um desenvolvimento coletivo. "Todo o passado da 

humanidade contribuiu para fazer o conjunto de máximas que dirigem os diferentes modelos de educação, cada uma com as características 

que lhe são próprias. As sociedades cristãs da Idade Média, por exemplo, não teriam sobrevivido se tivessem dado ao pensamento 

racional (R.8) o lugar que lhe é dado atualmente (R.7)", exemplificou o pensador. 

Disponível em:<http://revistaescola.abril.com.br/historia/pratica-pedagogica/criador-sociologia-educacao-423124.shtml>.  

Acesso em: 12 fev. 2013. 

 

Considerando o texto acima e aspectos a ele relacionados, julgue os itens de 18 a 30. 

18 No desenvolvimento da textualidade, a expressão “Essa teoria” (R.1) refere-se, por relações de coesão, à formação das consciências 

individuais pela sociedade.  

19 A organização dos argumentos no texto mostra que o pronome relativo “que” (R.2) é obrigatoriamente regido pela preposição em, pois 

a preposição tem a função semântica de atribuir valor locativo ao termo “comunidade”. 

20 Preserva a coerência entre os argumentos, bem como a correção gramatical do texto, a indicação da ideia de abrangência do termo “às 

normas sociais e à cultura local” (R.3) por meio da correspondente a normas sociais e a cultura local. 

21O emprego de duplos travessões em “o jovem bruto” (R.4) justifica-se por isolar um aposto. 

22 Não há emprego de vírgula após “um sistema de ideias” (R.5) porque a oração subsequente tem natureza explicativa.  

23 No trecho “o que concebeu como o outro lado dos alunos” (R.6), estariam mantidas a coerência e a correção gramatical do texto, caso o 

artigo “o” fosse substituído pelo pronome aquilo. 

24 Em “que lhe é dado atualmente” (R.7), o pronome sublinhado refere-se a “ao pensamento racional” (R.8). 

25 A expressão “Tal porção” (R.9) constitui elemento coesivo que retoma informação do período precedente.  

26 O emprego da preposição “de”, em “de que fazem parte” (R.10), decorre da regência do verbo fazer. 

27 O acento gráfico em “indivíduos” (R.11) justifica-se pela mesma regra que obriga a acentuação de “éticos” (R.12). 

28 A locução “por meio da” (R.13) está empregada com o sentido de através da. 

29 Preservam-se a coerência da argumentação e a correção gramatical do texto ao se eliminar a forma verbal “sejam” em “sejam morais, 

religiosos, éticos ou de comportamento” (R.14). 

30 No primeiro período do primeiro parágrafo, não altera o sentido original do texto a transformação Em cada aluno, existem dois  seres 

inseparáveis, porém distintos. 

 

 

 

 


