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CONCORDÂNCIA VERBAL E NOMINAL 

PROFESSORA: JARLINE MESQUITA 
18/11/15 

 
 

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Quarto de Despejo 

 
“O grito da favela que tocou a consciência do mundo inteiro” 

 
2 de MAIO de 1958. Eu não sou indolente. Há tempos que eu pretendia fazer o meu diario. Mas eu pensava 
que não tinha valor e achei que era perder tempo. 
...Eu fiz uma reforma para mim. Quero tratar as pessoas que eu conheço com mais atenção. Quero enviar 
sorriso amavel as crianças e aos operarios. 
...Recebi intimação para comparecer as 8 horas da noite na Delegacia do 12. Passei o dia catando papel. A 
noite os meus pés doiam tanto que eu não podia andar. 
Começou chover. Eu ia na Delegacia, ia levar o José Carlos. A intimação era para ele. O José Carlos tem 9 anos. 
 
3 de MAIO. ...Fui na feira da Rua Carlos de Campos, catar qualquer coisa. Ganhei bastante verdura. Mas ficou 
sem efeito, porque eu não tenho gordura. Os meninos estão nervosos por não ter o que comer. 
 
6 de MAIO. De manhã não fui buscar agua. Mandei o João carregar. Eu estava contente. Recebi outra 
intimação. Eu estava inspirada e os versos eram bonitos e eu esqueci de ir na Delegacia. Era 11 horas quando 
eu recordei do convite do ilustre tenente da 12ª Delegacia. 
...o que eu aviso aos pretendentes a política, é que o povo não tolera a fome. É preciso conhecer a fome para 
saber descrevê-la. 
Estão construindo um circo aqui na Rua Araguaia, Circo Theatro Nilo. 
 
9 de MAIO. Eu cato papel, mas não gosto. Então eu penso: Faz de conta que estou sonhando. 
 
10 de MAIO. Fui na Delegacia e falei com o Tenente. Que homem amavel! Se eu soubesse que ele era tão 
amavel, eu teria ido na Delegacia na primeira intimação. 
(...) O Tenente interessou-se pela educação dos meus filhos. Disse-me que a favela é um ambiente propenso, 
que as pessoas tem mais possibilidades de delinquir do que tornar-se util a patria e ao país. Pensei: se ele 
sabe disso, porque não faz um relatorio e envia para os politicos? O Senhor Janio Quadros, o Kubstchek, e o 
Dr Adhemar de Barros? Agora falar para mim, que sou uma pobre lixeira. Não posso resolver nem as minhas 
dificuldades.(...) O Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome. A fome tambem é 
professora. Quem passa fome aprende a pensar no proximo e nas crianças. 
 
11 de MAIO. Dia das mães. O céu está azul e branco. Parece que até a natureza quer homenagear as mães 
que atualmente se sentem infeliz por não realizar os desejos de seus filhos. (...) O sol vai galgando. Hoje não 
vai chover. Hoje é o nosso dia. (...) A D. Teresinha veio visitar-me. Ela deu-me 15 cruzeiros. Disse-me que era 
para a Vera ir no circo. Mas eu vou deixar o dinheiro para comprar pão amanhã, porque eu só tenho 4 
cruzeiros.(...) Ontem eu ganhei metade da cabeça de um porco no frigorifico. Comemos a carne e guardei os 
ossos para ferver. E com o caldo fiz as batatas. Os meus filhos estão sempre com fome. Quando eles passam 
muita fome eles não são exigentes no paladar. (...) Surgiu a noite. As estrelas estão ocultas. O barraco está 
cheio de pernilongos. Eu vou acender uma folha de jornal e passar pelas paredes. É assim que os favelados 
matam mosquitos. 
 
13 de MAIO. Hoje amanheceu chovendo. É um dia simpatico para mim. É o dia da Abolição. Dia que 
comemoramos a libertação dos escravos. Nas prisões os negros eram os bodes expiatorios. Mas os brancos 
agora são mais cultos. E não nos trata com desprezo. 
Que Deus ilumine os brancos para que os pretos sejam feliz. (...) Continua chovendo. E eu tenho só feijão e sal. 
A chuva está forte. Mesmo assim, mandei os meninos para a escola. Estou escrevendo até passar a chuva para 
mim ir lá no Senhor Manuel vender os ferros. Com o dinheiro dos ferros vou comprar arroz e linguiça. A chuva 
passou um pouco. Vou sair. (...) Eu tenho dó dos meus filhos. Quando eles vê as coisas de comer eles brada: 
Viva a mamãe!. A manifestação agrada-me. Mas eu já perdi o habito de sorrir. Dez minutos depois eles 
querem mais comida. Eu mandei o João pedir um pouquinho de gordura a Dona Ida. Mandei-lhe um bilhete 
assim: 
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“Dona Ida peço-te se pode me arranjar um pouquinho de gordura, para eu fazer sopa para os meninos. Hoje 
choveu e não pude catar papel. Agradeço. Carolina” 
(...) Choveu, esfriou. É o inverno que chega. E no inverno a gente come mais. A Vera começou a pedir comida. 
E eu não tinha. Era a reprise do espetaculo. Eu estava com dois cruzeiros. Pretendia comprar um pouco de 
farinha para fazer um virado. Fui pedir um pouco de banha a Dona Alice. Ela deu-me a banha e arroz. Era 9 
horas da noite quando comemos. 
E assim no dia 13 de maio de 1958 eu lutava contra a escravatura atual – a fome! 
 

(DE JESUS, Carolina Maria. Quarto de Despejo.)  
 

 
1.   Assinale a opção cuja reescrita ficou totalmente de acordo com as regras gramaticais da Língua 
Portuguesa.  
a) “Parece que até a natureza quer homenagear as mães que atualmente se sentem infeliz...” – Parece que até 

a natureza quer homenagear as mães que, atualmente, sentem-se infelizes...    
b) “Quando eles vê as coisas de comer eles brada.” – Quando eles vêm as coisas de comer, eles bradam.    
c) “Eu estava inspirada e os versos eram bonitos e eu esqueci de ir na Delegacia” – Eu estava inspirada; os 

versos eram bonitos e eu esqueci de ir à delegacia.    
d) “Dona Ida peço-te se pode me arranjar um pouquinho de gordura, para eu fazer sopa para os meninos.” – 

Dona Ida peço-lhe se pode me arranjar um pouquinho de gordura, para eu fazer sopa para os meninos.    
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Leia o texto para responder a(s) questão(ões). 
 
 A palavra falada é um fenômeno natural; a palavra escrita é um fenômeno cultural. O homem natural 
pode viver perfeitamente sem ler nem escrever. Não o pode o homem a que chamamos civilizado: por isso, 
como disse, a palavra escrita é um fenômeno cultural, não da natureza mas da civilização, da qual a cultura é a 
essência e o esteio. 
 Pertencendo, pois, a mundos (mentais) essencialmente diferentes, os dois tipos de palavra obedecem 
forçosamente a leis ou regras essencialmente diferentes. A palavra falada é um caso, por assim dizer, 
democrático. Ao falar, temos que obedecer à lei do maior número, sob pena de ou não sermos 
compreendidos ou sermos inutilmente ridículos. Se a maioria pronuncia mal uma palavra, temos que a 
pronunciar mal. Se a maioria usa de uma construção gramatical errada, da mesma construção teremos que 
usar. Se a maioria caiu em usar estrangeirismos ou outras irregularidades verbais, assim temos que fazer. Os 
termos ou expressões que na linguagem escrita são justos, e até obrigatórios, tornam-se em estupidez e 
pedantaria, se deles fazemos uso no trato verbal. Tornam-se até em má-criação, pois o preceito fundamental 
da civilidade é que nos conformemos o mais possível com as maneiras, os hábitos, e a educação da pessoa 
com quem falamos, ainda que nisso faltemos às boas maneiras ou à etiqueta, que são a cultura exterior. 
 
(Fernando Pessoa. A língua portuguesa, 1999. Adaptado.)  
 
 
2.   Assinale a alternativa cujo enunciado atende à norma-padrão da língua portuguesa.  
a) Durante a leitura do livro, surgiram várias dúvidas. O enredo e a temática abordada, que causou muita 

polêmica, mostraram a atualidade da obra. Vislumbraram-se vieses interessantes na construção das 
personagens.    

b) Durante a leitura do livro, ficou várias dúvidas. O enredo e a temática abordados, que causou muita 
polêmica, mostrou a atualidade da obra. Vislumbrou-se vieses interessantes na construção das 
personagens.    

c) Durante a leitura do livro, houve várias dúvidas. O enredo e a temática abordada, que causou muita 
polêmica, mostraram a atualidade da obra. Vislumbrou-se vieses interessantes na construção das 
personagens.    

d) Durante a leitura do livro, ficaram várias dúvidas. O enredo e a temática abordados, que causou muita 
polêmica, mostraram a atualidade da obra. Vislumbrou-se vieses interessantes na construção das 
personagens.    

e) Durante a leitura do livro, houveram várias dúvidas. O enredo e a temática abordada, que causou muita 
polêmica, mostrou a atualidade da obra. Vislumbraram-se vieses interessantes na construção das 
personagens.    
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TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Leia o texto abaixo para responder à(s) quest(ões) a seguir. 

 
Os celulares 

 
Resolvi optar pela forma de plural, pois vejo tanta gente agora com, pelo menos, dois. O que me 

pergunto é como se comportaria a maioria das pessoas sem celular, como viver hoje sem ele? Uma epidemia 
neurótica grave atacaria a população? Certamente! Quem não tem seu celular hoje em dia? Crianças, cada vez 
mais crianças, lidam, e bem, com ele. Apenas uns poucos retrógrados, avessos ao progresso tecnológico. A 
força consumista do aparelho foi crescendo com a possibilidade de suas crescentes utilizações. Me poupem 
de enumerá-las, pois só sei de algumas. De fato, ele faz hoje em dia de um tudo. Diria mesmo que o celular 
veio a modificar as relações do ser humano com a vida e com as outras pessoas. 
 Até que não custei tanto assim a aderir a este telefoninho! Nem posso deixar de reconhecer que ele 
tem me quebrado uns galhos importantes no corre-corre da vida. Mas me utilizo dele pouco e apenas para 
receber e efetuar ligações. Nem lembro que ele marca as horas, possui calendário. É verdade, recebi uns 
torpedos, e com dificuldade, enviei outros, bem raros. Imagine tirar fotos, conectá-lo à internet, ao Facebook! 
Não quero passar por um desajustado à vida moderna. Isto não! No computador, por exemplo, além dos e-
mails, participo de rede social, digito (mal), é verdade, meus textos, faço lá algumas compras e pesquisas... 
Fora dele, tenho meus cartões de crédito, efetuo pagamentos nas máquinas bancárias e, muito importante, sei 
de cabeça todas as minhas senhas, que vão se multiplicando. Haja memória! 
 Mas, no caso dos celulares, o que me chama mesmo a atenção é que as pessoas parecem não se 
desgrudar dele, em qualquer situação, ou ligando para alguém, ou entrando em contato com a internet, 
acompanhando o movimento das postagens do face, ou mesmo brincando com seus joguinhos, como 
procedem alguns taxistas, naqueles instantes em que param nos sinais ou em que o trânsito está emperrado. 
 Não há como negar, contudo, que esta utilização constante do aparelhinho tem causado desconfortos 
sociais. Comenta a Danuza Leão: “Outro dia fui a um jantar com mais seis pessoas e todas elas seguravam um 
celular. Pior, duas delas, descobri depois, trocavam torpedos entre elas.” Me sinto muito constrangido quando, 
num grupo, em torno de uma mesa, tem alguém, do meu lado, falando, sem parar, pelo celular. Pior, bem 
pior, quando estou só com alguém, e esta pessoa fica atendendo ligações contínuas, algumas delas com 
aquela voz abafada, sussurrante... Pode? É frequente um casal se sentar a uma mesa colada à minha, em um 
restaurante e, depois, feitos os pedidos aos garçons, a mulher e o homem tomam, de imediato, os seus 
respectivos celulares. E ficam neles conversando quase o tempo todo, mesmo após o início da refeição. Se é 
um casal de certa idade, podem me argumentar, não devia ter mais nada para conversar. Afinal, casados há 
tanto tempo! Porém, vejo também casais bem mais jovens, com a mesma atitude, consultando, logo ao se 
sentarem, os celulares para ver o movimento nas redes sociais, ou enviando torpedos, a maior parte do 
tempo. Clima de namoro, de sedução, é que não brotava dali. Talvez, alguém parece ter murmurado, em meu 
ouvido, assim os casais encontraram uma maneira eficiente de não discutirem. Falando com pessoas não 
presentes ali. A tecnologia a serviço do bom entendimento, de uma refeição em paz. 
 Mas vivencio sempre outras situações em que o uso do celular me prende a atenção. Entrei em um 
consultório médico, uma senhora aguardava sua vez na sala de espera. Deu para perceber que ela acabava de 
desligar seu aparelho. Mas, de imediato, fez outra chamada. Estava sentado próxima a ela, que falava bem 
alto. A ligação era para uma amiga bem íntima, estava claro pela conversa desenrolada, desenrolada mesmo. 
Em breves minutos, não é por nada não, fiquei sabendo de alguns “probleminhas” da vida desta senhora. Não, 
não vou aqui devassar dela, nem a própria me deu autorização para tal... Afinal, sou uma pessoa discreta. Não 
pude foi evitar escutar o que minha companheira de sala de espera... berrava. Para não dizer, no entanto, que 
não contei nada, também é discrição demais, só um pequeno detalhe, sem maior surpresa: ela estava a ponto 
de estrangular o marido. O homem, não posso afiançar, aprontava as suas. Do outro lado, a amigona parecia 
estimular bem a infortunada senhora. De repente, me impedindo de saber mais fatos, a atendente chama a 
senhora, chegara a sua hora de adentrar ao consultório do médico. Não sei como ela, bastante exasperada, 
iria enfrentar um exame, na verdade, delicado. Não deu para vê-la sair pela outra porta. É, os celulares criaram 
estas situações, propiciando já a formação do que poderá vir a ser chamado de auditeurismo, que ficará, 
assim, ao lado do antigo voyeurismo. 
 

(UCHÔA, Carlos Eduardo Falcão. Os celulares. In: ______. A vida e o tempo em tom de conversa. 1ª Ed. Rio de 
Janeiro: Odisseia, 2013. P. 150-153.)  

 
 
3.   Assinale a opção em que a reescritura da frase, flexionada no plural, manteve-se coerente e plenamente 
de acordo com a modalidade padrão da língua portuguesa.  
a) “Nem posso deixar de reconhecer que ele tem me quebrado uns galhos importantes [...].” (2º §) / Nem 

podemos de reconhecermos que eles tem nos quebrado uns galhos importantes...    
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b) “Nem lembro que ele marca as horas, possui calendário.” (2º §) / Nem nos lembramos que eles marcam as 
horas, possuem calendário.    

c) “[...] sei de cabeça todas as minhas senhas, que vão se multiplicando. Haja memória!” (2º §) / ...sabemos de 
cabeça todas as nossas senhas, que vão se multiplicando. Hajam memórias!    

d) “[...] vivencio sempre outras situações em que o uso do celular me prende a atenção.” (5º §) / ... vivenciamos 
sempre outras situações em que o uso do celular nos prendem as atenções.    

e) “Não sei como ela, bastante exasperada, iria enfrentar um exame, na verdade, delicado.” (5º §) / Não 
sabemos como elas, bastante exasperadas, iriam enfrentar uns exames, na verdade, delicados.    

   
4.   Assinale a frase correta quanto à concordância verbal.  
a) Passou pela minha cabeça as estradas de terra, as viagens de barcos pelos rios do Pará, as entrevistas com 

as pessoas humildes, as histórias de vida (verdadeiras lições que não se aprende na escola).    
b) Se vocês virem todos os detalhes do projeto com mais atenção, hão de concluir que ele não será 

ecologicamente sustentável, nem será tampouco viável economicamente.    
c) Peço que seja mandado para mim, o mais breve possível, as informações que combinamos.    
d) Gostaria também que fosse marcado nas plantas encaminhadas os espaços que foram inventariados pelo 

Patrimônio da União.    
   
5.   A alternativa em que o texto está adequado às normas da língua portuguesa escrita padrão é:  
a) Chegam a ser tão fúteis e cômicas tais ideias “reformistas” que ninguém as leva a sério. A aplicabilidade 

delas na universidade poderia servir, igualmente, com ligeiras modificações, para a nomeação de cargos do 
judiciário, das forças armadas e, até mesmo, de empresas públicas. A proposta é tão absurda que nem 
merece ser comentada.    

b) Chega a ser tão fúteis e cômicas tais ideias “reformistas” que ninguém as leva a sério, já que a 
aplicabilidade das mesmas na universidade poderia servir de modelo, com ligeiras modificações, na 
nomeação de cargos do judiciário, das Forças Armadas e até mesmo de empresas públicas, proposta tão 
absurda que nem merece ser comentada.    

c) Chegam a ser tão fúteis e cômicas tais ideias “reformistas” que ninguém as levam à sério, uma vez que sua 
aplicabilidade nas universidades serviria de modelo, com ligeiras modificações, para a aplicação na 
nomeação de cargos do judiciário, das Forças Armadas e, até mesmo, de empresas públicas. Trata-se de 
proposta tão absurda que nem merece ser comentada.    

d) Chega a ser tão fútil e cômica tais ideias “reformistas” que ninguém as leva à sério, já que a aplicabilidade 
delas na universidade poderia ser igualmente empregada, com ligeiras modificações, na nomeação de 
cargos do judiciário, das Forças Armadas e até mesmo de empresas públicas, proposta tão absurda que 
nem merece ser comentada.    

   
6.   O Hatha yoga pradipika, sagrada escritura do hatha yoga, escrita no século 15 da era atual, diz que, antes 
de nos aventurarmos na prática de austeridade e códigos morais, devemos nos preparar. Autocontrole e 
disciplina sem preparação adequada __________ criar mais problemas mentais e de personalidade do que paz 
de espírito. A beleza dessa escritura é que ela resolve o grande problema que todo iniciante enfrenta: 
dominar a mente. 
Devido __________ abordagem corporal, o hatha yoga ficou conhecido – de modo equivocado – como uma 
categoria de ioga __________ trabalha apenas as valências físicas (força, flexibilidade, resistência, equilíbrio e 
outras), quase como ginástica oriental. Isso não é verdade. 
 
(Ciência Hoje, julho de 2012. Adaptado.) 
 
De acordo com a norma-padrão da língua portuguesa, as lacunas do texto devem ser preenchidas, 
respectivamente, com  
a) pode – a essa – aonde.    
b) podem – a essa – que.    
c) pode – à essa – o qual.    
d) podem – essa – com que.    
e) pode – essa – onde.    
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TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
CINZAS DA INQUISIÇÃO 

 

1 Até agora fingíamos que a Inquisição era um episódio da história europeia, que tendo durado do 

século XII ao século XIX, nada tinha a ver com o Brasil. No máximo, se prestássemos muita atenção, íamos 
ouvir falar de um certo Antônio José - o Judeu, um português de origem brasileira, que foi queimado porque 
andou escrevendo umas peças de teatro. 

2 Mas não dá mais para escamotear. Acabou de se realizar um congresso que começou em Lisboa, 
continuou em São Paulo e Rio, reavaliando a Inquisição. O ideal seria que esse congresso tivesse se 
desdobrado por todas as capitais do país, por todas as cidades, que tivesse merecido mais atenção da 

televisão e tivesse sacudido a consciência dos brasileiros do Oiapoque ao Chuí, mostrando àqueles que não 
podem ler jornais nem frequentar as discussões universitárias o que foi um dos períodos mais tenebrosos da 
história do Ocidente. Mas mostrar isso, não por prazer sadomasoquista, e sim para reforçar os ideais de 
dignidade humana e melhorar a debilitada consciência histórica nacional. 

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

3 Calar a história da Inquisição, como ainda querem alguns, em nada ajuda a história de instituições e 
países. Ao contrário, isto pode ser ainda um resquício inquisitorial. E no caso brasileiro essa reavaliação é 
inestimável, porque somos uma cultura que finge viver fora da história. 

4 Por outro lado, estamos vivendo um momento privilegiado em termos de reconstrução da 
consciência histórica. Se neste ano (1987) foi possível passar a limpo a Inquisição, no ano que vem será 
necessário refazer a história do negro em nosso país, a propósito dos cem anos da libertação dos escravos. E 

no ano seguinte, 1989, deveríamos nos concentrar para rever a "república" decretada por Deodoro. Os 
próximos dois anos poderiam se converter em um intenso período de pesquisas, discussões e mapeamento 
de nossa silenciosa história. Universidades, fundações de pesquisa e os meios de comunicação deveriam se 
preparar para participar desse projeto arqueológico, convocando a todos: "Libertem de novo os escravos", 

"proclamem de novo a República". 

5 Fazer história é fazer falar o passado e o presente criando ecos para o futuro. 

6 História é o anti-silêncio. É o ruído emergente das lutas, angústias, sonhos, frustrações. Para o 
pesquisador, o silêncio da história oficial é um

1
 silêncio ensurdecedor. Quando penetra nos arquivos da 

consciência nacional, os dados e os feitos berram, clamam, gritam, sangram pelas prateleiras. Engana-se, 

portanto, quem julga que os arquivos são lugares apenas de poeira e mofo. Ali está pulsando algo. Como 
num vulcão aparentemente adormecido, ali algo quer emergir. E emerge. Cedo ou tarde. Não se destrói 
totalmente qualquer documentação. Sempre vai sobrar um herege que não foi queimado, um judeu que 
escapou ao campo de concentração, um dissidente que sobreviveu aos trabalhos forçados na Sibéria. De nada 

adiantou aquele imperador chinês ter queimado todos os livros e ter decretado que a história começasse com 
ele. 

7 A história recomeça com cada um de nós, apesar dos reis e das inquisições. 

(Affonso R. de Sant'Anna. A RAIZ QUADRADA DO ABSURDO. Rio de Janeiro, Rocco, 1989, p. 196-198.)  

 

 
7.   Assinale a opção em que a indicação entre parênteses NÃO completa corretamente a lacuna da frase:  

a)  Os amigos .... procuraram para dar-lhe os parabéns. (    
b)  Seria conveniente que ele se referisse .... recomendações do chefe. (às)    
c)  Ele disse que .... anos vem escrevendo suas memórias. (há)    
d)  Ela nunca chegou .... gritar com o filho. (a)    
e)  Ele criou problemas todas .... vezes em que veio aqui. (às)    
  
TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 2 QUESTÕES:  
1 Fabiano ia satisfeito. Sim senhor, arrumara-se. Chegara naquele estado, com a família morrendo de 
fome, comendo raízes. Caíra no fim do pátio, debaixo de um juazeiro, depois tomara conta da casa deserta. 
Ele, a mulher e os filhos tinham-se habituado à camarinha escura, pareciam ratos - e a lembrança dos 
sofrimentos passados esmorecera. 

2 Pisou com firmeza no chão gretado, puxou a faca de ponta, esgaravatou as unhas sujas. Tirou do aió 
um pedaço de fumo, picou-o, fez um cigarro com palha de milho, acendeu-o ao binga, pôs-se a fumar 

regalado. 

3 - Fabiano, você é um homem, exclamou em voz alta. 
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4 Conteve-se, notou que os meninos estavam perto, com certeza iam admirar-se ouvindo-o falar só. E, 

pensando bem, ele não era homem: era apenas um cabra ocupado em guardar coisas dos outros. Vermelho, 
queimado, tinha os olhos azuis, a barba e os cabelos ruivos; mas como vivia em terra alheia, cuidava de 
animais alheios, descobria-se, encolhia-se na presença dos brancos e julgava-se cabra. 

5 Olhou em torno, com receio de que, fora os meninos, alguém tivesse percebido a frase imprudente. 
Corrigiu-a, murmurando: 

6 - Você é um bicho, Fabiano. 

7 Isto para ele era motivo de orgulho. Sim senhor, um bicho, capaz de vencer dificuldades. 

8 Chegara naquela situação medonha - e ali estava, forte, até gordo, fumando o seu cigarro de palha. 

9 - Um bicho, Fabiano. 

(Graciliano Ramos, VIDAS SECAS. Rio de Janeiro, Martins Editora, 1960, p. 20-21) 

  

 

 
8.   Assinale a concordância verbal ERRADA:  

a) Já é uma hora da tarde e ele ainda não chegou.    
b) Fazia três anos que ele viajara para Belém.    
c) Na reunião só havia cinco representantes do Sindicato.    
d) Deve existir pelo menos mais três documentos guardados.    
e) Qual dos três cientistas ganhará o prêmio este ano?    
   
9.   Assinale a opção em que a indicação entre parênteses NÃO completa corretamente a lacuna da frase:  

a) Esse foi o lugar .......... ele chegara com dificuldade. (aonde)    
b) Esse foi o lugar ........... ele se estabelecera com a família. (onde)    
c) Foi essa a situação .......... ele encontrara. (que)    
d) Muitos foram os problemas ........... ele passara antes de chegar ali. (por que)    
e) Poucos eram os recursos ........... ele podia dispor. (que)    
   
10.   Qual a frase com erro de concordância?  

a) Para o grego antigo a origem de tudo se deu com o caos.    
b) Do caos, massa informe, nasceu a terra, ordenadora e mãe de todos os seres.    
c) Com a terra tem-se assim o chão, a firmeza de que o homem precisava para seu equilíbrio.    
d) Ela mesma cria um ser semelhante que a protege: o céu.    
e) Do céu estrelado, em amplexo com a terra, é que nascerá todos os seres viventes.    
   
11.   Assinale a opção em que a NORMA CULTA admite SÓ UMA concordância verbal:  

a) A maioria dos jovens_______ acompanhando pelos jornais as notícias sobre a Croácia. (vem/vêm)    
b) Naquela guerra entre quadrilhas,_______ um dos chefes e alguns moradores das proximidades. 

(morreu/morreram)    
c) Fui eu quem_______ um manifesto contra as irregularidades dessa repartição. (encabeçou/encabecei)    
d) _______ haver campanhas educativas sobre o trânsito de nossa cidade. (Deveria/Deveriam)    
e) Quantos de nós_______ realmente dispostos a ajudar o próximo? (estarão/estaremos)    
   
12.   Assinale a opção em que a indicação entre parênteses completa CORRETAMENTE a lacuna das frases, de 
acordo com as recomendações da norma culta:  

a) Muitas foram as transformações_______ passou a Medicina nas últimas décadas. (porque)    
b) Quase ninguém sabia_______ os prêmios seriam guardados. (aonde)    
c) Deixaram a maior parte da tarefa para_______ fazer sozinho. (mim)    
d) Apresentaram-me aquele diretor antipático_______ eu não estava disposto a conversar. (que)    
e) Choveu muito na tarde_______ meus pais retornaram ao Brasil. (em que)    
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TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
TEXTO I 

 

O POETA COME AMENDOIM 

 

Noites pesadas de cheiros e calores amontoados... 

Foi o sol que por todo o sítio imenso do Brasil 

Andou marcando de moreno os brasileiros. 

 

Estou pensando nos tempos de antes de eu nascer... 

 

A noite era pra descansar. As gargalhadas brancas dos mulatos...   

Silêncio! O Imperador medita os seus versinhos. 

Os Caramurus conspiram à sombra das mangueiras ovais. 

Só o murmurejo dos cre'm-deus-padre irmanava os homens de meu país... 

Duma feita os canhamboras perceberam que não tinha mais escravos, 

Por causa disso muita virgem-do-rosário se perdeu... 

 

Porém o desastre verdadeiro foi embonecar esta República temporã. 

A gente inda não sabia se governar... 

Progredir, progredimos um tiquinho 

Que o progresso também é uma fatalidade... 

Será o que Nosso Senhor quiser!... 

 

Estou com desejos de desastres... 

Com desejos do Amazonas e dos ventos muriçocas 

Se encostando na canjerana dos batentes... 

Tenho desejos de violas e solidões sem sentido... 

Tenho desejos de gemer e de morrer... 

 

Brasil... 

Mastigado na gostosura quente do amendoim... 

Falado numa língua curumim 

De palavras incertas num remeleixo melado melancólico... 

Saem lentas frescas trituradas pelos meus dentes bons... 

Molham meus beiços que dão beijos alastrados 

E depois semitoam sem malícia as rezas bem nascidas... 

 

Brasil amado não porque seja minha pátria, 

Pátria é acaso de migrações e do pão-nosso onde Deus der... 

Brasil que eu amo porque é o ritmo no meu braço aventuroso, 

O gosto dos meus descansos, 

O balanço das minhas cantigas amores e danças. 

Brasil que eu sou porque é a minha expressão muito engraçada, 

Porque é o meu sentimento pachorrento, 

Porque é o meu jeito de ganhar dinheiro, de comer e de dormir. 

(Mário de Andrade. POESIAS COMPLETAS. S.P.: Martins, 1996. p. 109-110) 
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TEXTO II 

 

 A política é a arte de gerir o Estado, segundo princípios definidos, regras morais, leis escritas, ou 

tradições respeitáveis. A politicalha é a indústria de explorar o benefício de interesses pessoais. Constitui a 
política uma função, ou o conjunto das funções do organismo nacional: é o exercício normal das forças de 
uma nação consciente e senhora de si mesma. A politicalha, pelo contrário, é o envenenamento crônico dos 

povos negligentes e viciosos pela contaminação de parasitas inexoráveis. A política é a higiene dos países 
moralmente sadios. A politicalha, a malária dos povos de moralidade estragada. 

(Rui Barbosa. Texto reproduzido em ROSSIGNOLI, Walter. Português: teoria e prática. 2. ed. São Paulo: Ática, 

1992. p. 19)  

 

 
13.   "Noites pesadas de CHEIROS e CALORES amontoados..." (Texto I, verso 1). Aponte a opção em que, 
substituídos os substantivos em destaque, fica INCORRETA a concordância de amontoado:  

a) nuvens e brisas amontoadas.    
b) odores e brisas amontoadas.    
c) nuvens e morros amontoados.    
d) morros e nuvens amontoados.    
e) brisas e odores amontoadas.    
   
14.   Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas da frase apresentada. 

 

...... sendo ...... ao diretor os documentos ...... à inscrição para o concurso.  

a) Estão - entregues - relativo    
b) Está - entregues - relativos    
c) Está - entregue - relativo    
d) Estão - entregues - relativos    
e) Estão - entregue - relativos    
   
15.   Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas da frase apresentada. 

 

...... de ...... os textos produzidos pelos alunos.  

a) Haverão - ser analisados    
b) Haverão - serem analisado    
c) Haverá - ser analisado    
d) Haverá - serem analisados    
e) Haverá - ser analisados    


