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OlimpoMED – lista 4 - UnB Gramática - Prof.ª Sônia 
A visão do sujeito indivíduo — indivisível — pressupõe um caráter singular, único, racional e pensante em cada um de nós. (R.1) Mas não há como 

pensar que (R.2) existimos previamente a nossas relações sociais: (R.3) nós nos fazemos em teias e tensões relacionais que conformarão nossas 

capacidades, de acordo com a sociedade em que vivemos. 

A sociologia trabalha com a concepção dessa relação entre o que é “meu” e o que é “nosso”. A pergunta que propõe é: como nos fazemos e nos 

refazemos em nossas relações com as instituições e nas relações que estabelecemos com os outros? Não há, assim, uma visão de homem como uma 

unidade fechada em si mesma, como Homo clausus. Estaríamos envolvidos, constantemente, em tramas complexas de internalização do “exterior” e, 

também, de rejeição ou negociação próprias e singulares do “exterior”.  As experiências que o homem vai adquirindo na relação com os outros são as que 

determinarão as suas aptidões, os seus gostos, as suas formas de agir. 

Flávia Schilling. Perspectivas sociológicas. Educação & psicologia. 
In: Revista Educação, vol. 1, p. 47 (com adaptações). 

 

Julgue os seguintes itens de 1 a 3, a respeito das estruturas linguísticas e do desenvolvimento argumentativo do texto acima. 

1 Caso se substituísse o conectivo “Mas” (R.1) por no entanto, seriam mantidos a correção gramatical e o sentido do texto. 

 

2 A inserção do sinal indicativo de crase em “existimos previamente a nossas relações sociais” (R.2) preservaria a correção gramatical e a coerência 

do texto, tornando determinado o termo “relações”. 

 

3 Na R.3, para se evitar a sequência “nós nos”, o pronome átono poderia ser colocado depois da forma verbal “fazemos”, sem que a correção 

gramatical do trecho fosse prejudicada, prescindindo-se de outras alterações gráficas. 

 

 

 

 

 



 

O uso (R.1) do espaço público nas grandes cidades é um desafio. Sobretudo porque algumas regras básicas de boa convivência não são respeitadas. 

Por exemplo, tentar sair de um vagão do metrô com a multidão do lado de fora querendo entrar a qualquer preço, sem esperar e dar passagem aos 

demais usuários. Ou andar por ruas sujas de lixo, com fezes de cachorro e cheiro de urina. São situações que transformam o convívio urbano em uma 

experiência ruim. A saída é a educação. Convencidos disso, empresas e governos estão bombardeando a população com campanhas de conscientização — 

e multas, quando só as advertências não funcionarem. Independentemente da estratégia, o senso de urgência para uma mudança de comportamento na 

sociedade brasileira veio para ficar.  

As iniciativas são louváveis. (R.2) Caso a população, porém, se sinta apenas punida ou obrigada a uma atitude, e não parte da comunidade, os 

benefícios não se tornarão duradouros. 

Suzane G. Frutuoso. Vai doer no bolsão. 
In: Istoé, 22/7/2009, p. 74-5 (com adaptações). 

 

A respeito da organização das estruturas linguísticas do texto acima, julgue os itens de 4 e 5. 

 

4 Respeitam-se a coerência da argumentação do texto e a sua correção gramatical, se, em vez de se empregar “do espaço público” (R.1), no singular, 

esse termo for usado no plural: dos espaços públicos. 

5 A substituição de “Caso” (R.2) pela conjunção Se preservaria a correção gramatical da oração em que se insere, não demandaria outras 

modificações no trecho e respeitaria a função condicional dessa oração. 

 

 

 

 

 



A evolução dos processos de automação (R.4) permitiu a instalação dos primeiros caixas eletrônicos no Brasil, ainda na segunda metade da década de 

80 do século passado, o que iria culminar na drástica redução no número de funcionários das agências, em especial (R.5) dos que exerciam a função de 

caixa. Na década seguinte, o próprio pessoal do setor de processamento de dados começou a ser substituído pelos (R.2) computadores centrais. A mesma 

tecnologia digital empregada nesses computadores também possibilitou a instalação de computadores nos postos de trabalho das agências, cada um (R.1) 

deles apto ao desenvolvimento de diferentes funções. Esse processo de incorporação tecnológica, intensificado no final do século, (R.3) permitiu à rede 

bancária implementar um sistema informatizado cuja rapidez acompanhava o ritmo de desvalorização da moeda imposto pelos altos índices de inflação 

registrados na década de 80. Isso possibilitou que os bancos obtivessem elevada lucratividade, o que propiciou a realização de novos investimentos em 

tecnologia da informação. 

Idem, ibidem. 

 

Julgue os itens de 1 a 4, a respeito do texto acima. 

 

1 O termo “deles” (R.1) refere-se à expressão “computadores centrais” (R.2). 

2 Preservaria a correção gramatical e o sentido original do texto a seguinte reescritura do trecho “permitiu à rede bancária implementar” (R.3): 

permitiu a rede bancária a implementar. 

3 Na R.4, a forma verbal “permitiu” poderia ter sido flexionada no plural — permitiram —, caso em que concordaria com “processos”. 

4 A substituição de “dos”, em “dos que exerciam” (R.5), por daqueles prejudicaria a correção gramatical do texto e alteraria seu sentido original. 

 

 

 

 


