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As questões 1 a 5 referem- se aos textos I e II. 
TEXTO I 
EPITÁFIO  - Titãs 
1. Devia ter amado mais  
2. Ter chorado mais  
3. Ter visto o sol nascer  
4. Devia ter arriscado mais  
5. E até errado mais  
6. Ter feito o que eu queria fazer  
7. Queria ter aceitado as pessoas como elas são  
8. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração  
9. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído 
10. O acaso vai me proteger enquanto eu andar...  
11. Devia ter complicado menos  
12. Trabalhado menos  
13. Ter visto o sol se pôr  
14. Devia ter me importado menos com problemas pequenos  
15. Ter morrido de amor  
16. Queria ter aceitado a vida como ela é  
17. A cada um cabem alegrias e a tristeza que vier  
18. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído  
19. O acaso vai me proteger enquanto eu andar... 
 

TEXTO II  
PRAZER DE EXISTIR -  Erika Sallum.  

Solte a imaginação e pense, nem que seja por alguns instantes, 
em como seria bom viver curtindo cada momento. Centrado e 
tranquilo, você não daria importância a pequenos problemas. 
Pelo contrário: diante de alguma dificuldade corriqueira, abriria 
um sorrisão daqueles e pensaria que, na vida, tudo se ajeita. 
Passaria mais tardes ao lado dos amigos queridos e da família. 
Ouviria mais as músicas de que gosta. Prestaria mais atenção 
na beleza que é um dia ensolarado de inverno. Ou no prazer de 
comer aquela torta deliciosa que só sua mãe sabe fazer. Daria 
risadas com frequência, principalmente, de si mesmo. Encucaria 
menos com o amanhã e aproveita ria todas as horas de hoje, 
ciente de que elas não voltam mais. Enfim, não desperdiçaria o 
tempo com besteiras, como tanta gente faz por aí. Que sonho, 
não? Lá no fundo, você deve estar suspirando, imaginando que 
ninguém consegue viver tão intensamente, tão... vivamente. 
Engano seu! 
 

01. Assinale a alternativa que melhor representa as posições 
assumidas pelos autores nos textos I e II.  
I) No texto I, o autor revela- se esperançoso em relação à vida.  
II) No texto II, o autor revela uma concepção utópica de vida, 
sem possibilidade nenhuma de correspondência com a 
realidade.  
III) No texto II, o autor sugere alternativas para uma vida mais 
feliz.  
IV) Nos dois textos, o sentido produzido é de que o importante é 
viver a vida intensamente.  
V) O texto I faz referência a uma vida que poderia ter sido vivida 
de forma diferente.  
 

a) II, III e IV.        c) I, III e IV.         e) II, IV e V. 
b) I, II e III.          d) III, IV e V. 
 

02. Assinale a alternativa correta, tendo como base os sentidos 
produzidos nos textos.  
a) No texto I (linha 19) não há ideia de simultaneidade entre os 
fatos.  
b) No texto I (linhas 1 a 7 e 11 a 16) a ideia predominante é de 
fatos realizados no passado.  
c) No texto II predomina a ideia de fatos ainda não realizados, 
mas com possibilidade de realização no futuro.  

d) No texto I (linhas 1 a 7 e 11 a 16) a ideia predominante é de 
fatos não-realizados no passado, mas com possibilidade de 
realização.  
e) No texto II, a expressão você deve  produz um sentido de 
obrigatoriedade. 
 

03. Assinale a alternativa correta, tendo como base o texto I.  
a) O segmento enquanto eu andar distraído (linha 9) pode ser 
substituído por quando eu andar distraído, mantendo 
exatamente a mesma ideia.  
b) A expressão de amor (linha 15) produz um efeito de causa em 
relação a ter morrido.  
c) Os segmentos enquanto eu andar distraído (linha 9) e 
enquanto eu andar (linha 10) são idênticos, do ponto de vista da 
estrutura e do sentido.  
d) A omissão do vocábulo elas (linha 7) constituiria uma 
inadequação gramatical não aceitável pela norma padrão da 
língua.  
e) A palavra vier (linha 17) refere- se a alegrias (linha 17) e 
tristeza (linha 17). 
 

04. Assinale a alternativa correta, tendo como base os sentidos 
produzidos no texto II.   
a) O emprego do vocábulo “ou” introduz um sentido de exclusão 
em relação à ideia apresentada anteriormente.  
b) A expressão nem que seja tem uma ideia de adição.  
c) O vocábulo “só” (só sua mãe sabe fazer.) pode ser deslocado 
para antes do verbo comer, sem alteração do sentido.  
d) A substituição de mais por muitas é possível em passaria 
mais tardes e ouviria mais as músicas.   
e) A omissão do vocábulo “principalmente” mudaria o sentido do 
enunciado 
 

05. Assinale a alternativa correta, tendo como base as relações 
e os sentidos produzidos nos textos I e II.  
a) No texto I, o vocábulo mais (linha 5) sugere o reconhecimento 
de erros cometidos. 
b) No texto I, o vocábulo menos (linha 14) refere- se a problemas 
(linha 14).  
c) No texto I, o vocábulo como (linha 16) dá ideia de comparação.  
d) No texto II, o vocábulo “tão” pode ser retirado, sem alteração 
do sentido.  
e) No texto II, o vocábulo “alguma” (“diante de alguma dificuldade 
corriqueira”) pode ser deslocado para depois do termo 
dificuldade, sem alteração de sentido. 
 

06. Utilize o texto a seguir para responder a esta questão. 
A incapacidade de ser verdadeiro 
Paulo tinha fama de mentiroso. Um dia chegou em casa dizendo 
que vira no campo dois dragões da independência cuspindo fogo 
e lendo fotonovelas. A mãe botou-o de castigo, mas na semana 
seguinte ele veio contando que caíra no pátio um pedaço de lua, 
todo cheio de buraquinhos, feito queijo, e ele provou e tinha 
gosto de queijo. Desta vez Paulo não só ficou sem a sobremesa 
como foi proibido de jogar futebol durante quinze dias. Quando 
o menino voltou falando que todas as borboletas da Terra 
passaram pela chácara de Siá Elpídia e queriam formar um 
tapete voador para transportá-lo ao sétimo céu, a mãe decidiu 
levá-lo ao médico. Após o exame, o Dr. Epaminondas abanou a 
cabeça:  
— Não há o que fazer, Dona Coló. Este menino é mesmo um 
caso de poesia.  
Carlos Drummond de Andrade. O sorvete e outras histórias. 
 

No texto ocorre o discurso direto. Transposto adequadamente 
para o discurso indireto, teríamos: 



 

a) Após o exame, o Dr. Epaminondas abanou a cabeça e disse 
a Dona Coló que não havia o que fazer, pois aquele menino 
era mesmo um caso de poesia.  
b) Após o exame, o Dr. Epaminondas abanou a cabeça 
dizendo que Dona Coló não há o que fazer, sendo o menino 
um caso mesmo de poesia. 
c) Como não haveria o que fazer, após o exame, o Dr. 
Epaminondas abanou a cabeça olhando para Dona Coló. Esse 
menino é mesmo um caso de poesia. 
d) Disse o Dr. Epaminondas, após o exame, que Dona Coló 
não há o que fazer e que este menino é mesmo um caso de 
poesia. 
e) Após o exame, o Dr. Epaminondas lamentou que o menino 
fosse mesmo um caso de poesia. Dona Coló nada poderia 
fazer. 
 

07. Leia este trecho de reportagem sobre a base aérea de 
Anápolis (GO), onde estão sediados os aviões Mirage, da 
Força Aérea Brasileira. 
 

Uma das personalidades que voou no Mirage foi o piloto Ayrton 
Senna (...) O voo teve bastante cobertura da imprensa e, quando 
ele desceu do avião, os jornalistas perguntaram o que ele havia 
achado (...) e ele respondeu: “Se cada brasileiro tivesse a 
oportunidade de fazer esse voo que eu fiz, com certeza teria 
mais amor à pátria”. Essa declaração ficou famosa e está num 
pôster dele dentro de uma MacLaren* que fica no esquadrão dos 
pilotos. 

(Revista Foco, n.37)  
*MacLaren – carro de F-1 pilotado por Ayrton Senna. 

 

Baseando-se em seus conhecimentos acerca de oração 
subordinada adjetiva, avalie as proposições a seguir 
I. A organização sintática inadequada do último período 
possibilita entender que um carro de F-1 fica exposto no 
esquadrão dos pilotos e, dentro do carro, há um pôster com a 
imagem de Ayrton Senna. 
II. O redator quis dizer que, no esquadrão dos pilotos, há um 
pôster no qual se vê Ayrton Senna dentro de uma MacLaren e, 
nesse pôster, está escrita a frase que ele teria dito durante a 
entrevista. 
III. A oração “que fica no esquadrão dos pilotos” é adjetiva 
restritiva e pode se relacionar sintaticamente tanto a pôster 
quanto a MacLaren, por isso há ambiguidade. 
 

Está(ão) correta(s) 
a) Apenas I.                     b) Apenas III.               c) Apenas I e II. 
d) Apenas II e III.             e) I, II e III. 
 

08. “O destino do réu depende do juiz. O processo está com o 
juiz”. Utilizando-se um só período para reconstruir o que está 
sendo afirmado, teremos: 
a) o processo está com o juiz, embora o réu dependa do seu 
destino. 
b) o processo está com o juiz, de quem depende o destino do 
réu. 
c) o processo está com o juiz, cujo réu depende do seu destino; 
d) o processo está com o juiz, a quem depende o destino do réu. 
e) o processo está com o juiz, que dependa o destino do réu. 
 

09. Compare estes períodos: 
I. Os investidores que temiam se vítimas da crise global 
financeira abandonaram o mercado de ações. 
II. Os investidores, que temiam ser vítimas da crise global 
financeira, abandonaram o mercado de ações. 
 

A respeito do emprego de vírgula, é correto afirmar que 
a) em I, a ausência de vírgulas cria o pressuposto de que ainda 
há algumas pessoas que investem na bolsa. 
b) em II, a presença de vírgulas indica que somente alguns 
investidores temiam ser vítimas da crise financeira. 
c) a análise dos períodos permite afirmar que as vírgulas têm 
apenas a função de demarcar pausas na leitura. 
d) Em I, subentende-se que todos os investidores deixaram de 
aplicar seu dinheiro no mercado de ações. 
e) Em II, as vírgulas foram usadas para destacar a ideia de 
restrição, ou seja, a ação de temer ser vítima da ação de investir 
é o que diferencia uns investidores de outros. 

 

10. "Podem acusar-me: estou com a consciência tranquila." Os 
dois-pontos (:) do período acima poderiam ser substituídos por 
vírgula, explicitando-se o nexo entre as orações pela 
conjunção: 
a) portanto  
b) e 
c) como  
d) pois 
e) embora  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


