
 

 REVISÃO PAULISTAS – lista 5                                                                                                                                           Prof.ª Sônia  

 
O Azulão e os tico-ticos 
 
Um papagaio, surpreso 
de ver o grande desprezo, 
do Azulão, que os desprezava, 
um dia em que ele cantava 
e um bando de tico-ticos 
numa algazarra o vaiava, 
lhe perguntou: 1“Azulão, 
olha, dize-me a razão 
por que, quando estás cantando 
e recebes uma vaia 
desses garotos joviais, 
tu continuas gorgeando 
e cada vez canta mais?!” 
(...) 
Quando, há pouco, eu descantava, 
pensando não ser ouvido 
nestes matos por ninguém, 
2um Sabiá*, que me escutava, 
num capoeirão, escondido, 
gritou de lá: — meu colega, 
bravos! Bravos... muito bem! 
 
 
1. (Unesp 2015)  Se, nos versos da referência 2, as palavras “Sabiá” e “capoeirão” fossem pronunciadas “sa-bi-á” e “ca-po-ei-rão”, tais versos quebrariam o padrão e 
o ritmo dos demais, pois passariam a ser  
a) heptassílabos.    
b) octossílabos.    
c) eneassílabos.    
d) hexassílabos.    
e) decassílabos.    
  
 



2. (Unesp 2015)  Observando as seguintes fragmentos abaixo, marque a alternativa em que as duas palavras em negrito são utilizadas como advérbios:  

 

a) “não correr o risco de ser surpreendido”.    

b) “finge possuir energias que realmente não tem”.    

c) “deve-se fazê-lo decidida e folgadamente”.    

d) “nunca levar a cabeça para trás”.    

e) “forte no restante da prova, sempre procurando dosar”.    

  

 

3. (Unesp 2017)  “Cinquenta e cinco anos depois, prezado João Alves Júnior, tua besta vermelho-escura, mesmo que tenha aparecido, já é pó no pó.” (ref. 2) 

Em relação ao período do qual faz parte, a oração destacada exprime ideia de  

a) comparação.    

b) concessão.    

c) consequência.    

d) conclusão.    

e) causa.    

  

4. (Unesp 2019)  Em “Mesmo que elas tenham ideias realmente (ou potencialmente) revolucionárias, muitas vezes não as reconhecem como tais, ou não acreditam 

no seu próprio potencial” (1º parágrafo), a locução conjuntiva sublinhada pode ser substituída, sem prejuízo para o sentido do texto, por:  

a) À medida que.     

b) Ainda que.     

c) Desde que.     

d) Visto que.     

e) A menos que.     

 



5. (Famerp 2020) A forma verbal no pretérito mais-que-perfeito, que indica uma ação, anterior a outra, ambas ocorridas no passado, está sublinhada em:  

a) “morreria cedo, de modo cruel, em mãos inimigas”.    

b) “Ele desejava deixar a vida de traficante”.    

c) “Esse era seu ponto de vista”.    

d) “recebi, por vias transversas, uma mensagem de Luciano, da Rocinha”.    

e) “Tratara com respeito a comunidade”.    

 

Perguntas grandes Pessoas que são leitoras de meus livros parecem ter receio de que eu, por estar escrevendo em jornal, faça o que se chama de concessões. E 

muitas disseram: “Seja você mesma.” Um dia desses, ao ouvir um “seja você mesma”, de repente senti-me entre perplexa e desamparada. É que também de repente 

me vieram então perguntas terríveis: quem sou eu? como sou? o que ser? quem sou realmente? e eu sou? Mas eram perguntas maiores do que eu. (A descoberta do 

mundo, 1999.) 

 

6. (Famerp 2019) 

Os trechos “por estar escrevendo em jornal” (1.º parágrafo) e “ao ouvir um ‘seja você mesma” (2.º parágrafo) exprimem, respectivamente, circunstância de  

a) consequência e tempo.  

b) causa e condição.  

c) causa e tempo.  

d) finalidade e condição.  

e) consequência e finalidade. 

 

 

 

 

 

 



7. (Famerp 2019) 

A transposição da frase “Eu, dizia o pacato velho, sou Átila” (1.º parágrafo) para o discurso indireto resultará em:  

(A) O pacato velho dizia que havia sido Átila.  

(B) O pacato velho dizia que era Átila.  

(C) O pacato velho dizia que foi Átila.  

(D) O pacato velho dizia: eu sou Átila.  

(E) O pacato velho dizia: fui Átila. 

 

Discurso direto Mudança Discurso indireto 

presente do indicativo passa para pretérito imperfeito do indicativo 

pretérito perfeito do indicativo 
 
pretérito mais-que-perfeito 

passa para 
 
passa para 

pretérito mais-que-perfeito 
 
pretérito perfeito 

futuro do presente do indicativo passa para futuro do pretérito 

presente do subjuntivo passa para pretérito imperfeito do subjuntivo 

futuro do subjuntivo passa para pretérito imperfeito do subjuntivo 

imperativo passa para pretérito imperfeito do subjuntivo 

 

 

 

 

 



8. (Albert Einstein 2021) “Deu ordem a um contínuo que o fizesse entrar”. Considerando que o Dr. Café trata o contínuo por você, ao se transpor esse trecho para o 

discurso direto, o verbo “fizesse” assume a seguinte forma: 

a) fizera. 

b) faria. 

c) faz. 

d) faça. 

e) fazei. 

9. (Albert Einstein 2020) Ele [...] perguntou como é que eu tinha deixado os meus dentes ficarem naquele estado” Ao se transpor o trecho para o discurso direto, o 

termo sublinhado assume a seguinte forma:  

a) deixaria. 

b) deixa.  

c) deixou.  

d) deixava.  

e) deixara. 

 

10. (Albert Einstein 2019) Ao se transpor para o discurso indireto o trecho “– A lei não exige isso – replicou ele”, o verbo sublinhado assume a forma:  

a) exigia.  

b) exigiu.  

c) exigira.  

d) exigiria.  

e) exigisse. 

 

 
 
 
 



11.(Famerp 2017) “Há em Berlim uma casa que nunca fecha.” (1º parágrafo) 

 

No período em que está inserida, a oração destacada tem valor e função, respectivamente, de  

a) advérbio e adjunto adverbial.    

b) substantivo e sujeito.     

c) adjetivo e adjunto adnominal.     

d) substantivo e objeto direto.     

e) adjetivo e predicativo.     

 
A gente Honório Cota 
 
 Quando o coronel João Capistrano Honório Cota mandou erguer o sobrado, tinha pouco mais de trinta anos. Mas já era homem sério de velho, reservado, 
cumpridor. Cuidava muito dos trajes, da sua aparência medida. O jaquetão de casimira inglesa, o colete de linho atravessado pela grossa corrente de ouro do relógio; 
a calça é que era como a de todos na cidade — de brim, a não ser em certas ocasiões (batizado, morte, casamento — então era parelho mesmo, por igual), mas sempre 
muito bem passada, o vinco perfeito. Dava gosto ver: 

 O passo vagaroso de quem não tem pressa — o mundo podia esperar por ele, o peito magro estufado, os gestos lentos, a voz pausada e grave, descia 

a rua da Igreja cumprimentando cerimoniosamente, nobremente, os que por ele passavam ou os que chegavam na janela muitas vezes só para vê-lo passar. 
  

Ópera dos mortos, 1970.  
 

12 . (Unesp 2015)  No início do segundo parágrafo, por ter na frase a mesma função sintática que o vocábulo “vagaroso” com relação a “passo”, a oração “de quem 

não tem pressa” é considerada  

a) coordenada sindética.    

b) subordinada substantiva.    

c) subordinada adjetiva.    

d) coordenada assindética.    

e) subordinada adverbial.    

 



13.(Famerp 2017) “Tão logo firmado o princípio da igualdade política entre os indivíduos, regimes políticos baseados na tradição, na origem de 

classe ou na condição de status perderam a legitimidade.” (1o parágrafo). No período em que está inserida, a oração destacada expressa ideia de:  

a) finalidade.  

b) condição.  

c) tempo.  

d) consequência.  

e) causa. 

A invasão 
 

A divisão ciência/humanismo se reflete na maneira como as pessoas, hoje, encaram o computador. Resiste-se ao computador, e a toda a cultura cibernética, 
como uma forma de ser fiel ao livro e à palavra impressa. Mas o computador não eliminará o papel. Ao contrário do que se pensava há alguns anos, o computador 

não salvará as florestas. Aumentou o uso do papel em todo o mundo, e não apenas porque a cada novidade eletrônica lançada no mercado corresponde um 

manual de instrução, sem falar numa embalagem de papelão e num embrulho para presente. O computador estimula as pessoas a escreverem e imprimirem o 

que escrevem. Como hoje qualquer um pode ser seu próprio editor, paginador e ilustrador sem largar o mouse, a tentação de passar sua obra para o papel é quase 
irresistível. 

Desconfio que o que salvará o livro será o supérfluo, o que não tem nada a ver com conteúdo ou conveniência. Até que lancem computadores com cheiro 
sintetizado, nada substituirá o cheiro de papel e tinta nas suas duas categorias inimitáveis, livro novo e livro velho. E nenhuma coleção de gravações ornamentará uma 
sala com o calor e a dignidade de uma estante de livros. A tudo que falta ao admirável mundo da informática, da cibernética, do virtual e do instantâneo acrescente-
se isso: falta lombada. No fim, o livro deverá sua sobrevida à decoração de interiores. 
 

(O Estado de S. Paulo, 31.05.2015.)  
 

14. (Unesp 2016)  Os termos “o uso do papel” e “um manual de instrução” (1º parágrafo) se identificam sintaticamente por exercerem nas respectivas orações a 

função de  

a) objeto direto.    

b) predicativo do sujeito.    

c) objeto indireto.    

d) complemento nominal.    

e) sujeito.    

  



Um morcego caiu no chão e foi capturado por uma doninha1. Como seria morto, rogou à doninha que poupasse sua vida. 

– Não posso soltá-lo – respondeu a doninha –, pois sou, por natureza, inimiga de todos os pássaros. 
– Não sou um pássaro – alegou o morcego. – Sou um rato. 
E assim ele conseguiu escapar. Mais tarde, ao cair de novo e ser capturado por outra doninha, ele suplicou a esta que não o devorasse. Como a doninha lhe 

disse que odiava todos os ratos, ele afirmou que não era um rato, mas um morcego. E de novo conseguiu escapar. Foi assim que, por duas vezes, lhe bastou mudar 
de nome para ter a vida salva. 
 

(Fábulas, 2013.) 
1doninha: pequeno mamífero carnívoro, de corpo longo e esguio e de patas curtas (também conhecido como furão).  
 
 
15. (Unesp 2016)  “Como seria morto, rogou à doninha que poupasse sua vida.” (1º parágrafo) 
 
Em relação à oração que a sucede, a oração destacada tem sentido de  

a) proporção.    

b) comparação.    

c) consequência.    

d) causa.    

e) finalidade.    

  

16. (Unesp 2016)  Em “Tales também previu um eclipse solar que ocorreu no dia 28 de maio de 585 a.C.” (3º parágrafo), o termo destacado exerce função de  

a) adjunto adnominal.    

b) adjunto adverbial.    

c) sujeito.    

d) objeto indireto.    

e) objeto direto.    

  

 

 

 


