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UFU / 1ª FASE. 
 
Texto para resolver as questões de 1 a 4. 
 
OS DESASTRES DE SOFIA 
 

Qualquer que tivesse sido o seu trabalho anterior, ele o 
abandonara, mudara de profissão e passara pesadamente a ensinar no 
curso primário: era tudo o que sabíamos dele. 

O professor era gordo, grande e silencioso, de ombros 
contraídos. Em vez de nó na garganta, tinha ombros contraídos. Usava 
paletó curto demais, óculos sem aro, com um fio de ouro encimando o 
nariz grosso e romano. E eu era atraída por ele. Não amor, mas atraída 
pelo seu silêncio e pela controlada impaciência que ele tinha em nos 
ensinar e que, ofendida, eu adivinhara. Passei a me comportar mal na 
sala. Falava muito alto, mexia com os colegas, interrompia a lição com 
piadinhas, até que ele dizia, vermelho: 
- Cale-se ou expulso a senhora da sala. 

Ferida, triunfante, eu respondia em desafio: pode me mandar! 
Ele não mandava, senão estaria me obedecendo. Mas eu o exasperava 
tanto que se tornara doloroso para mim ser objeto do ódio daquele 
homem que de certo modo eu amava. Não o amava como a mulher 
que eu seria um dia, amava-o como uma criança que tenta 
desastradamente proteger um adulto, com a cólera de quem ainda não 
foi covarde e vê um homem forte de ombros tão curvos. (...) 
     Clarice Lispector 
 
Q.01 - “Eu o exasperava tanto...” A palavra destacada pode ser 
trocada, sem alterar o sentido, por: 
A) alegrava 
B) irritava 
C) entristecia 
D) analisava 
 
Q.02 - “Mas eu o exasperava tanto que se tornara doloroso para mim 
ser objeto do ódio daquele homem...” A oração expressa uma 
circunstância, em relação à oração anterior, de 
A) causa 
B) concessão 
C) comparação 
D) consequência 
 
Q.03 - “Mas eu o exasperava tanto que se tornara doloroso para mim. 
A oração principal desse período (eu o exasperava tanto) expressa a 
A) consequência do que foi mencionado posteriormente. 
B) concessão do que foi mencionado posteriormente. 
C) causa do que foi mencionado posteriormente. 
D) condição do que foi mencionado posteriormente 
 
Q.04 - “E eu era atraída por ele. Não amor, mas atraída pelo seu 
silêncio”. No contexto acima, a conjunção destacada expressa um valor 
semântico de 
A) adição. 
B) explicação. 
C) conclusão. 
D) oposição. 
 
Q.05 - "Bem cuidado como é, o livro apresenta alguns defeitos." 
 
Começando com "O livro apresenta alguns defeitos". O sentido da frase 
não será alterado se se continuar com 
A) ainda que bem cuidado. 
B) contanto que bem cuidado. 
C) à medida que é bem cuidado. 
D) desde que bem cuidado. 
 
 
 

 
Q.06 - Assinalar a alternativa cuja oração reduzida entre aspas é uma 
oração subordinada adverbial concessiva: 
A) Acredito "ter realizado um bom trabalho". 
B) "Olhando direito", você perceberá que está desbotado. 
C) Emocionou-se "ao encontrar-nos". 
D) Saiu "sem desculpar-se da agressão". 
 
Q.07 - Apreciavam muito a região, embora não tivessem tido 
oportunidade de conhecê-la muito. 
A alternativa em que aparece a mesma circunstância expressa, na frase 
anterior, pela conjunção embora é: 
A) Parece que ela foi mesmo designada para o cargo, ainda que não 

tivesse terminado o estágio probatório. 
B) Desde que ela decidiu não lutar pelos seus direitos, tudo se 

acalmou na sua casa. 
C) Como tudo continuasse sempre igual, resolveram eles mesmos 

propor mudanças. 
D) Ela fazia tudo conforme seu pai determinava. 
 
Q.08 - Parece que ela foi mesmo designada para o cargo, ainda que não 
tivesse terminado o estágio probatório.” A palavra destacada pode ser 
trocada, sem alterar o sentido, por: 
A) falso. 
B) alheio. 
C) que prova. 
D) estranho. 
 
Q.09 - Desde que ele se mudou para a Europa, os seus filhos vivem com 
os avós. 
Ele não será cobrado judicialmente desde que pague a dívida. As duas 
orações introduzidas pelas conjunções destacadas expressam, 
respectivamente, circunstância de 
A) tempo – condição. 
B) condição – tempo. 
C) tempo – tempo. 
D) condição – condição. 
 
Q.10 - “O gerente agia como se fosse o dono da empresa.” No contexto 
acima, a conjunção destacada expressa um valor semântico de 
A) causa. 
B) comparação. 
C) conformidade. 
D) consequência. 
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UFU / 2ª FASE. 
 
QUESTÃO 01 
“A escalada da violência, como acontece a cada eleição, voltou a ser 
tema das campanhas aos governos estaduais” 
                                                           (Revista Veja: 23/09/1998) 
 
A) Indique a oração subordinada adverbial e sua circunstância. 
B) O posicionamento inadequado da oração adverbial gera, nesse 

período, um problema de sentido. Explique esse problema. 
 
QUESTÃO 02 
O autor do texto a seguir conhece um tipo de raciocínio cuja estrutura 
lembra propriedades de um círculo vicioso e tenta reproduzi-lo. No 
entanto, não é bem-sucedido. 
(...) Gera-se, assim, o círculo vicioso do pessimismo. As coisas não 
andam porque ninguém confia no governo. E porque ninguém confia 
no governo, as coisas não andam. 
 (Gilberto Dimenstein, FOLHA DE SÃO PAULO, 22.11.90) 
 
A) Reescreva o trecho de maneira que ele passe a ter estruturas de 

um verdadeiro círculo vicioso. 
B) Comparando o que você fez e o que fez o autor, explique em que 

ele se equivocou. 
 
QUESTÃO 03 
Uma as duas orações, subordinando a segunda à primeira 
A) I. Encontrei a bolsa. 
II. eu preciso da bolsa. 
 
B) I, A igreja é bonita. 
II. Você reza na igreja. 
 
QUESTÃO 04 
Os trechos que seguem mostram que certas construções típicas do 
português falado, consideradas incorretas pelas gramáticas normativas 
da língua, já estão sendo utilizadas na modalidade escrita. 
- Concentre sua atenção nas matérias que você tem maior dificuldade. 
(Fovest : 03/01/89) 
- Uma casa, onde na frente funcionava um bar, foi totalmente 
destruída por um incêndio, na madrugada de ontem. 
  ("O Liberal, Belém", 27/09/89) 
   
A) Transcreva as marcas típicas da linguagem oral presentes nos 

trechos acima. 
B) Reescreva-as de modo a adequá-las às exigências da gramática 

normativa. 
 
QUESTÃO 05 
Dê relação de sentido estabelecida pelas conjunções destacadas. 
A) Como o filho se comportou bem, o pai deu-lhe um carro. 
B) O pai deu ao filho um carro como lhe prometera. 
C) O filho é determinado como o pai. 
 

RESPOSTAS – 1ª FASE 
Q.01 B 
Q.02 D 
Q.03 C (toda vez que a oração subordinada por consecutiva, a sua 
oração principal indicará a causa) 
Q.04 D 
Q.05 A 
Q.06 D (na oração reduzida, não há o conectivo e sua forma verbal está 
no infinitivo, particípio ou gerúndio) 
Q.07 A 
Q.08 C 
Q.09 A 
Q.10 C 
 

RESPOSTAS 2ª FASE 
 
QUESTÃO 01 
Pode-se interpretar que ‘toda vez que há eleição, há o aumento da 
violência” ou que em todas as campanhas eleitorais se discute o 
aumento da violência. 
 
QUESTÃO 02  
A) Gera-se, assim, o círculo vicioso do pessimismo. As coisas não 

andam porque ninguém confia no governo. E ninguém confia no 
governo porque as coisas não andam. 

B) Dimenstein inverteu a posição das orações, mas não inverteu a 
posição das conjunções.  

 CÍRCULO VICIOSO: A causa gera consequência, esta se transforma 
em causa, que gera consequência, esta se transforma em causa, 
que ...... 

 
QUESTÃO 03 
A) Encontrei a bolsa de que/da qual eu preciso. 
B) A igreja onde/em que /na qual você reza é bonita. 
 
QUESTÃO 04 
A) nas matérias que você. / onde na frente. 
B) Concentre sua atenção nas matérias EM que você tem maior 

dificuldade. / Uma casa, EM cuja frente funcionava um bar, foi 
totalmente destruída por um incêndio, na madrugada de ontem. 

 
> dificuldade EM 
> 1ª oração:  Uma casa foi totalmente destruída por um incêndio, na 
madrugada de ontem. 
2ª oração: na frente da casa funciona um bar. 
 
QUESTÃO 05 
A) causa. 
B) conformidade. 
C) comparação.  
A) Porque o filho se comportou bem, o pai deu-lhe um carro. 
B) O pai deu ao filho um carro conforme lhe prometera. 
C) O filho é determinado como o pai (é) determinado. 
 
 
 


