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Durante três séculos (do século XVI ao XVIII) a escravidão foi praticada e aceita sem que as classes dominantes questionassem a legitimidade do 
cativeiro. Muitos chegavam a justificar a escravidão, argumentando que graças a ela os negros eram retirados da ignorância em que viviam e 
convertidos ao cristianismo. A conversão libertava os negros do pecado e lhes abria a porta da salvação eterna. Dessa forma, a escravidão podia até ser 
considerada um benefício para o negro! Para nós, esses argumentos podem parecer cínicos, mas, naquela época, tinham poder de persuasão. A ordem 
social era considerada expressão dos desígnios da Providência Divina e, portanto, não era questionada. Acreditava-se que era a vontade de Deus que 
alguns nascessem nobres, outros, vilões, uns, ricos, outros, pobres, uns, livres, outros, escravos. De acordo com essa teoria, não cabia aos homens 
modificar a ordem social. Assim, justificada pela religião e sancionada pela Igreja e pelo Estado – representantes de Deus na Terra –, a escravidão não 
era questionada. A Igreja limitava-se a recomendar paciência aos escravos e benevolência aos senhores. 

Não é difícil imaginar os efeitos dessas ideias. Elas permitiam às classes dominantes escravizar os negros sem problemas de consciência. Os 
poucos indivíduos que no Período Colonial, fugindo à regra, questionaram o tráfico de escravos e lançaram dúvidas sobre a legitimidade da escravidão, 
foram expulsos da Colônia e o tráfico de escravos continuou sem impedimentos. Apenas os próprios escravos questionavam a legitimidade da 
instituição, manifestando seu protesto por meio de fugas e insurreições. Encontravam, no entanto, pouca simpatia por parte dos homens livres e 
enfrentavam violenta repressão. 
 

(A abolição, 2010.)  
 

1. (Unifesp 2018)  “De acordo com essa teoria, não cabia aos homens modificar a ordem social.” (1º parágrafo) 
 
O trecho destacado exerce a função sintática de  
a) objeto indireto.    
b) objeto direto.    
c) adjunto adnominal.    
d) sujeito.    
e) adjunto adverbial.    
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TEXTO BÍBLICO 

Pai, se queres, afasta de mim este cálice! Contudo, não a minha vontade, mas a tua seja feita! (Lucas, 22) 
(In: Bíblia de Jerusalém. 7ª impressão. São Paulo: Paulus, 1995) 

TRECHO DE CANÇÃO 

Pai, afasta de mim esse cálice! 

Pai, afasta de mim esse cálice! 

Pai, afasta de mim esse cálice 

De vinho tinto de sangue. 

 

Como beber dessa bebida amarga, 

Tragar a dor, engolir a labuta, 

Mesmo calada a boca, resta o peito, 

Silêncio na cidade não se escuta. 

De que me vale ser filho da santa, 

Melhor seria ser filho da outra, 

Outra realidade menos morta, 

Tanta mentira, tanta força bruta. 

(In: www.uol.com.br/chicobuarque/) 

 

2. (Unifesp)  Os três primeiros versos de "Cálice" apresentam a mesma estrutura sintática, cujos elementos constitutivos são, na sequência,  

a) um sujeito, PAI; um verbo no presente do indicativo, na segunda pessoa do singular, AFASTA; objeto indireto, DE MIM; objeto direto, ESSE CÁLICE.    
b) um vocativo, PAI; um sujeito oculto, TU; um verbo no presente do indicativo, na terceira pessoa do singular, AFASTA; objeto indireto, DE MIM; 

objeto direto, ESSE CÁLICE.    
c) uma interjeição de chamamento, PAI; um sujeito oculto, TU; um verbo no presente do indicativo, na terceira pessoa do singular, AFASTA; objeto 

indireto, DE MIM; objeto direto, ESSE CÁLICE.    
d) um vocativo, PAI; um sujeito oculto, TU; um verbo no imperativo afirmativo, na segunda pessoa do singular, AFASTA; objeto indireto, DE MIM; 

objeto direto, ESSE CÁLICE.    
e) um vocativo, PAI; um sujeito oculto, TU; um verbo no presente do subjuntivo, na terceira pessoa do singular, AFASTA; adjunto adnominal de posse, 

DE MIM; sujeito, ESSE CÁLICE.    
  
 

 



LOJA DE CALÇADOS FEMININO 

 

Vende-se 3 lojas bem montadas 

tradicionais, nos melhores Pontos 

da Cidade. Ótima Oportunidade! 

F: (__) xxx-xxxxxx 

 
(O Estado de S.Paulo, 15.08.2002) 

 3. (Unifesp )  No corpo do anúncio, a expressão "Vende-se 3 lojas bem montadas"  

a) apresenta problema de concordância verbal. Deveria ocorrer na forma "Vendem-se" porque "se" é índice de indeterminação do sujeito, e "lojas" é o 

sujeito paciente.    

b) não apresenta problema de concordância verbal porque "se" é índice de indeterminação do sujeito, e "lojas" é o objeto direto.    

c) apresenta problema de concordância verbal. Deveria ocorrer na forma "Vendem-se" porque "se" é partícula apassivadora, e "lojas" é o sujeito 

paciente.    

d) não apresenta problema de concordância verbal, porque "se" é partícula apassivadora, e "lojas" é o sujeito paciente.    

e) apresenta problema de concordância verbal. Deveria ocorrer na forma "Vendem-se" porque "se" é pronome reflexivo com função sintática de objeto 

indireto, e "lojas" é o objeto direto.    

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O Menino da Porteira 

 

Toda a vez que eu viajava 

Pela estrada de Ouro Fino, 

De longe eu avistava 

A figura de um menino, 

Que corria abri[r] a porteira 

Depois vinha me pedindo: 

- Toque o berrante, seu moço, 

Que é p'ra mim ficá[ar] ouvindo. 

............................................... 

(Luisinho, Limeira e Zezinha, 1955) 

Meu bem querer 

 

Meu bem-querer 

É segredo, é sagrado, 

Está sacramentado 

Em meu coração. 

Meu bem-querer 

Tem um quê de pecado 

Acariciado pela emoção. 

Meu bem-querer, meu encanto, 

Tô sofrendo tanto, amor. 

 

E o que é o sofrer 

Para mim, que estou 

Jurado p'ra morrer de amor? 

( Djavan. Alumbramento. Emi-Odeon. 1980) 

  



4. (Unifesp 2003)  "O menino da porteira", cururu gravado em 1955, mostra-se como um significativo exemplo de projeção da linguagem oral cotidiana 

na poesia-canção popular brasileira. Observe o verso "Que é p'ra mim ficá[ar] ouvindo", e compare-o com o verso "Pra mim, que estou", de Djavan. 

Num deles ocorre um fato linguístico que a gramática normativa considera "erro de português". A indicação do "erro" e a "correção" correspondente 

estão em  

a) P'RA MIM, de "O menino da porteira", que deveria ser corrigida para P'RA EU, pois o pronome pessoal EU é objeto direto da locução verbal FICÁ 

OUVINDO.    

b) PARA MIM, de "Meu bem-querer", que deveria ser corrigida para PARA EU, porque o pronome pessoal EU é sujeito do verbo ESTOU.    

c) PARA MIM, de "Meu bem-querer", que deveria ser corrigida para P'RA EU, por analogia a P'RA MORRER, do verso seguinte.    

d) P'RA MIM, de "O menino da porteira", que deveria ser corrigida para PARA EU, uma vez que o pronome pessoal EU é sujeito da locução verbal FICÁ 

OUVINDO.    

e) P'RA MIM, de "O menino da porteira", que deveria ser corrigida para PARA EU, por se tratar de uma locução adverbial.    

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        Uma feita em que deitara numa sombra enquanto esperava os manos pescando, o Negrinho do Pastoreio pra quem Macunaíma rezava 

diariamente, se apiedou do panema e resolveu ajudá-lo. Mandou o passarinho uirapuru. Quando sinão quando o herói escutou um tatalar inquieto e o 

passarinho uirapuru pousou no joelho dele. Macunaíma fez um gesto de caceteação e enxotou o passarinho uirapuru. Nem bem minuto passado 

escutou de novo a bulha e o passarinho pousou na barriga dele. Macunaíma nem se amolou mais. Então o passarinho uirapuru agarrou cantando com 

doçura e o herói entendeu tudo o que ele cantava. E era que Macunaíma estava desinfeliz porque perdera a muiraquitã na praia do rio quando subia no 

bacupari. Porém agora, cantava o lamento do uirapuru, nunca mais que Macunaíma havia de ser marupiara não, porque uma tracajá engolira a 

muiraquitã e o mariscador que apanhara a tartaruga tinha vendido a pedra verde pra um regatão peruano se chamando Venceslau P ietro Pietra. O 

dono do talismã enriquecera e parava fazendeiro e baludo lá em São Paulo, a cidade macota lambida pelo igarapé Tietê. 
(Mário de Andrade, Macunaíma, o herói sem nenhum caráter). 

  

 

5. (Unifesp)  O sujeito da oração "Mandou o passarinho uirapuru" pode ser identificado por meio da análise do contexto linguístico interno. Trata-se de:  

a) sujeito indeterminado.    

b) "uirapuru" = sujeito expresso.    

c) "passarinho" = sujeito expresso.    

d) Ele ("o herói") = sujeito oculto.    

e) Ele ("o Negrinho do Pastoreio") = sujeito oculto.    

   



 

 

 

   



 


