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 ATENÇÃO 

 
* É obrigatória a resolução a caneta (azul ou preta). 

* Questões rasuradas podem ser anuladas, a critério do professor. 

* Exames escritos são documentos do aluno. Ao lhe serem devolvidos, você assinará um protocolo; a partir de então sua guarda 

para eventual correção de nota é de sua inteira responsabilidade. 

* Guarde seus exames escritos até o resultado final do ano letivo; o professor também pode solicitá-los a qualquer momento. 

* Será descontado 0,1 por erro gramatical (acentuação, crase, ortografia, etc.) nas questões discursivas, portanto escreva com atenção 

e revise suas respostas. 

Bom trabalho! 

Prof. Ricardo 

 

P A R T E   I – I N T E P R E T A Ç Ã O   D E   T E X T O 
 

Leia a crônica (texto 1) e a narrativa (texto 2). No primeiro, o autor tece considerações metalinguísticas sobre o próprio trabalho; 

no segundo, trata-se de uma narrativa fictícia: 

 

Texto 1 No texto a seguir, o escritor e jornalista mineiro Paulo Mendes Campos (1922-1991) faz algumas reflexões sobre a 

contribuição de alguns profissionais, com seu trabalho, à sociedade. 

 

GENTE BOA E GENTE INÚTIL 
 

Conheci um rapaz que, há uns vinte anos, ganhou uma bolsa para estudar anatomia patológica nos 

EUA, e nunca mais voltou. Americanizou-se? Encantou-se? Ficou rico? Não, nada disso, mora numa 

cidadezinha gelada quase na fronteira do Canadá, tem um ordenado que lhe basta apenas para as despesas 

fundamentais, não se diverte, gasta os dias e boas horas da noite metido num laboratório. Foi incorporado 
aos pesquisadores de câncer. Notaram-lhe o talento, pediram-lhe que ficasse, ele ficou. Brilhante entre os 

mais brilhantes alunos que passaram pela Faculdade de Medicina de Belo Horizonte, desistiu do futuro, 

largou tudo, fez-se anônimo e pobre, ingressou num claustro leigo, só deixando o seu trabalho para gemer 

um pouco de frio e saudade do Brasil, antes de dormir. 

Homens como o Doutor Albert Schweitzer, capazes de trocar um destino artístico ou literário por um 
devotamento humanitário, são os santos de nosso tempo. A frieza de um laboratório, no entanto, ainda me 

parece um mundo mais estranho e árido do que a África Equatorial Francesa. Amar os homens por detrás 

de um microscópio, sem sentir nunca a reciprocidade do gesto generoso, é fantástico e humilhante para 

mim, tíbio comodista. (egoísta indiferente)  

Os fatos são duros. Aperta-se o cerco contra o câncer nos EUA e em outros países. A conquista do 

espaço interplanetário não é tão emocionante quanto essa luta contra a morte. Antigamente, as epidemias 
chegavam de repente e dizimavam povos inteiros. As pestes modernas tomam aspecto moderno. As 

estatísticas sabem que 450 mil americanos serão vítimas do câncer este ano; destes, 260 mil estão 

condenados à morte. Sabe-se ainda, por exemplo, que no Norte dos EUA diminui a mortalidade por leucemia, 

mas no Sul a incidência mortal vem sendo acrescida. O mal é misterioso e aterroriza. Só não aterroriza o 

cientista escondido entre paredes assépticas (higienizadas), a isolar vírus, a traçar esquemas táticos, a 

vislumbrar esperanças, a chocar-se contra desilusões, a repetir, com o poeta, que cada nova tentativa é um 

fracasso diferente. É preciso usar nesta guerra  fala agora um cientista famoso  de todas as coisas que 
conquistaram mundos. 

Admiro gente assim com a mais pura e selvagem simpatia de meu espírito. 

Visitei há alguns anos o Instituto Pavlov, perto de Leningrado. Lá, em uma sala modesta e também 

fria, fui apresentado a um homem muito magro, desleixado no vestir, cabelos despenteados e de uma timidez 

de quem não tem o hábito de falar muito. Era um cientista famoso, chamava-se Victor Fiodorov. 
Pacientemente, ele me explicou a natureza das experiências que vinha realizando há longos anos, no sentido 

de tentar obter uma informação mais precisa sobre o câncer e a transmissão dos caracteres adquiridos. 

Contou-me com certa ternura a vida dos ratinhos assustados, detalhou-me suas idas e vindas, indutivas e 

dedutivas, pistas falsas, equívocos, surpresas repentinas, observações novas para a ciência, fez-me enfim 

um relatório completo daquilo que era a sua própria existência. Depois calou-se. Nesse ponto, naturalmente, 

ocorreu-me perguntar-lhe a que conclusão final chegara. O homem magro sorriu um sorriso decepcionado 
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de criança que não ganhou presente, e respondeu-me: “Ainda não cheguei a qualquer conclusão; não há 

nada que me diga que eu haja contribuído para a cura do câncer”. 
Quando cheguei lá fora, num silêncio agravado pela neve e pelo grito estrídulo (agudo) das gralhas no 

alto dos abetos (tipo de árvore), compreendi que não poderia esquecer aquele sorriso nunca mais. Não faço nada 

pelo bem de ninguém e, decerto, faço mal a algumas pessoas. Mas o sorriso do cientista Fiodorov, ao revelar-

me a sua frustração ao longo de tantos anos de trabalho, pelo menos me acusa e não me deixa esquecer de 

que vim ao mundo causando dores e sem procurar diminuir a dor de ninguém. Um inútil. Resta-me a 
vaidade vulgar de saber que não presto para nada, pois o bonito entre os intelectuais de hoje é não ter 

compaixão da humanidade. Azar meu, que tenho, e nada faço. 
 

Extraído de Homenzinho na ventania. Rio, Ed. Autor, 1962 p.19-22. 

 
Texto 2  

CHUÍ COMANDA O TRÁFEGO 
Aníbal Machado (1894-1964) 

 

Num domingo, à hora cinzenta em que terminam as festas e todos voltam meio decepcionados para 

casa, rugiam de impaciência os automóveis ante o sinal vermelho. Alguns farolavam de longe, pedindo 
passagem. Mas o vermelho não cedia ao verde. E, com a força de seu símbolo, paralisava o tráfego. 

Os terríveis moleques da praça perceberam a confusão. Chuí, o principal deles, resolve intervir. Vai 

para o meio do asfalto, começa a acenar aos motoristas. 

Que passassem! Livre estava o trânsito para a direita. 

 Podem vir! Não estou brincando! É verdade… 
Hesitaram alguns a princípio. Depois romperam. Outros os seguiram. 

Chuí, imponente, estende os braços para a rua principal. Os motoristas enfim acreditam nele. E a 

imensa massa de veículos  cadilaques, oldsmobiles, buíques, fordes e chevrolés – desfilam ao comando 

único do pequeno maltrapilho. 
Em enérgico movimento, Chuí ordena aos carros que parem. Gira o corpo, estica o braço, e manda 

que sigam pela esquerda os da rua principal. No que é obedecido. 

Passageiros e motoristas atiram moedas. Mas o improvisado inspetor, cônscio (ciente) de suas 

responsabilidades, sabe que não pode abaixar-se para apanhá-las sem risco para o trânsito. 

A noite descera depressa e os combustores não se acendiam. 
Mais rubro (vermelho) na escuridão, o sinal vermelho, tendo perdido a função de proibir, só confiavam 

os motoristas no braço infalível de Chuí. 

        Quando, gritando de longe, a mãe do garoto o ameaçava com uma coça, aparece, uniformizado, um 

inspetor de verdade. Prende Chuí e o leva chorando para o Distrito. 

 Nós apanhamos as moedas para você, gritam-lhe os companheiros. 
Não eram as moedas que ele queria, oh! não era isso! O que Chuí queria era voltar ao tráfego, 

continuar submetendo aqueles carros enormes, poderosos, ao seu comando único, ao aceno do seu 
bracinho… 

*** 

 POR GENTILEZA, NÃO ULTRAPASSE O ESPAÇO RESERVADO PARA A RESPOSTA. 

 

QUESTÃO ÚNICA * Como se poderia considerar o texto 2 uma resposta à angústia expressa pelo autor do texto 1? Explique. (3,0) 

 
 Comece sua resposta mostrando qual é essa angústia. 

 

No texto 1, o cronista, como intelectual, mostra-se angustiado, sentindo-se inútil perante a sociedade, 

quando se compara aos grandes cientistas; o texto de Aníbal Machado (um intelectual) nos mostra, ao 

contrário, que os escritores, cronistas, poetas, etc. têm sim um papel social: o poder de nos sensibilizar 

para com as grandes questões sociais. Como podemos ver, o menino Chui era visto como um marginal, 

mas a crônica de Aníbal nos faz ver que, no fundo, o menino era bom, com sonhos, responsabilidades, e 

não apenas um “garoto terrível”, como era visto, de forma estigmatizada, preconceituosa, por ser de 

origem pobre. 
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PARTE II – GRAMÁTICA 

 

Número de acertos: _____ Valor 8,0 

 

 A seguir, há frases CORRETAS e INCORRETAS quanto ao emprego dos pronomes, inclusive quanto à uniformidade de 

tratamento (considerando a norma culta brasileira). Assinale com X as frases que estão CORRETAS: 

 

 ASSINALE COM X! 

 

1. (   ) Maria, amo você. Já disse que penso muito em si.  

2. (   ) João, preciso falar consigo com urgência. 

3. (   ) Você deve falar com sua mãe e pedi-la autorização. 

4. (   ) É muito complicado, para mim, acreditar em seus argumentos. x 

5. (   ) As esmolas, no-las deu a rica senhora com ar de enfado. x 

6. (   ) Este é o livro cujo o autor foi premiado com o Nobel. 

7. (   ) Fernando, eu já te disse que não quero ver você aqui. 

8. (   ) Não pense negativamente, pois atrairá coisas ruins sobre si. x 

9. (   ) Não há divergências entre mim e ti, não é, amigo? x 

10. (   ) No colégio tive muitos amigos, cujos nomes nem me lembro mais. 

11. (   ) João, ontem eu lhe vi passando na rua, mas você não me viu. 

12. (   ) Que novidade traz Sua Alteza por aqui, príncipe? 

13. (   ) Este é o livro sobre cujo autor discutíamos. x 

14. (   ) Mário, eu já te disse que sua casa é linda?   

15. (   ) Não encontrei o livro de que vocês falavam. x 

16. (   ) A mim, não me convém este contrato. x 

17. (   ) Não se envolva no caso, pois isso lhe compromete. 

18. (   ) A árvore sob cuja sombra se abrigavam cães vadios foi derrubada. x 

19. (   ) Vossa Excelência e vossos companheiros, queiram aproximar-se. 

20. (   ) O homem e a mulher têm direitos iguais, mas essa é mais tolhida que aquele. 

21. (   ) Nós às vezes nos enganamos com nós mesmos. x 

22. (   ) Às vezes, enganamos-nos com nossas próprias ideias. 

23. (   ) Quando custou este lindo vestido que você está usando? 

24. (   ) Os alunos, cujos pais conversei com eles, prometeram mudar de atitude. 

25. (   ) Juca, espere. Tenho que falar contigo. 

26. (   ) Contenção lírica e rigor formal: estas são duas características do Parnasianismo. 

27. (   ) Essas são duas características do herói romântico: nobreza de caráter e personalidade constante. 

28. (   ) Este vestido que estou usando é de uma grife famosíssima. x 

29. (   ) Nova Iorque e Los Ângeles são duas cidades estadunidenses: essa famosa por Hollywood; aquela, pela Broadway. 

30. (   ) Quando os policiais capturaram os ladrões, levaram-os para o distrito mais próximo. 
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 Complete as lacunas (coloque as respostas, numeradas de 1 a 20, no espaço abaixo da questão): 

 

 

a) Os pronomes se associam ao --- (1) de duas formas básicas: substituindo-o ou indicando as pessoas do discurso. 

b) Os pronomes oblíquos tônicos só se usam, obrigatoriamente, se vierem antecedidos de --- (2). 

c) No português brasileiro, diferentemente de Portugal, o pronome “consigo” não se usa para nos referimos à --- pessoa. (3) 

d) Os pronomes --- (4), na norma culta ou formal escrita, só devem ser usados como sujeito da oração (ou como predicativo). 

e) Na língua falada, coloquial ou informal, é muito comum o objeto direto (na terceira pessoa, do singular ou plural) ser 

empregado com o pronome --- (5), embora tal uso seja incorreto, do ponto de vista da norma culta. 

f) Os pronomes “me”, “te”, “lhe(s)”, “nos” e “vos”, normalmente oblíquos --- (6), podem ser usados, com riqueza estilística 

e expressiva, com sentido de pronomes ---. (7) 

g) Os pronomes oblíquos --- (8) nunca ocorrem antes de verbo, pois resulta em uma construção completamente esdrúxula. 

h) Existem 9 tempos verbais (simples) em português. Para saber se determinado verbo é regular, seria uma operação 

complicada conjugá-lo em todos os tempos e modos; um método prático para obter essa informação rapidamente, é 

conjugá-lo apenas no --- (9) e no ---. (10)  

i) Verbos --- (11) são aqueles que, quando conjugados, não sofrem alteração no --- . (12) 

j) O imperativo --- (13) provém da combinação de flexões do --- (14) (nas segundas pessoas) e do --- . (nas demais pessoas) (15) 

k) O imperativo --- (16) provém todo do presente do subjuntivo, sem qualquer alteração nas --- do verbo. (17) 

l) De acordo com as vogais temáticas, existem --- (18) paradigmas de conjugação na língua portuguesa. 

m) As regras do imperativo só não se aplicam totalmente a um único verbo na língua portuguesa, o verbo ---. (19) 

n) O infinitivo, o particípio e o gerúndio são chamados, na terminologia gramatical adequada, formas --- (20) do verbo. 

 

 RESPOSTAS AQUI 

 

1. substantivo 

2. preposição 

3. segunda 

4. retos 

5. reto 

6. átonos 

7. possessivos 

8. tônicos 

9. presente do indicativo 

10. pretérito perfeito do indicativo 

11. regulares 

12. radical 

13. afirmativo 

14. presente do indicativo 

15. presente do subjuntivo 

16. negativo 

17. flexões 

18. três 

19. ser 

20. nominais

 

 Coloque no parêntese a(s) letra(s) (A ou B) que corresponde(m) à forma correta: 

 

1. (B  ) a  en  ão (A) ss/ç (B) sc/s 

2. (A  ) anali  ar (A) s (B) z 

3. (B  ) ar  ila (A) j (B) g 

4. (A  ) arte  anato (A) s (B) z 

5. (B  ) atrav  (A) ez (B) és 

6. (A  ) co  i  ar (A) ch/ch (B) x/x 

7. (A  ) coali  ão (A) z (B) s 

8. (A  ) desa  eitado (A) j (B) g 

9. (B  ) e  otérico (A) x (B) s 

10. (B  ) e  plêndido (A) x (B) s 

11. (A  ) e  pontâneo  (A) s (B) x 

12. (B  ) en  urrada (A) ch (B) x 

13. (A  ) esca  (A) ssez (B) cês 

14. (B  ) me  era (A) j (B) g 

15. (B  ) mi  to (A) x (B) s 

16. (B  ) parali  ação (A) z (B) s 

17. (A  ) preten  ioso (A) s (B) c 

18. (A  ) rabu  ento (A) g (B) j 

19. (B  ) re  en  eamento (A) s/c (B) c/s   

20. (A  ) ti  ela (A) g (B) j 
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 Coloque um X nos parênteses em que há palavras que devem, obrigatoriamente, ser acentuadas: 

 

1. (   ) amem 

2. ( X ) biquini 

3. (   ) caju 

4. (   ) constroem   

5. (   ) contem 

6. (X ) coroneis 

7. (X ) distrai-lo 

8. (   ) economicamente 

9. (   ) estreia 

10. (X ) gramatica 

11. (   ) gratuito 

12. (   ) hifens

13. (   ) item 

14. (   ) logaritmo 

15. (   ) preveem 

16. (   ) recorde 

17. (   ) repor 

18. (   ) rubrica 

19. (   ) sairmos 

20. (X ) saissem 

 Indique em que tempo e modo estão os verbos destacados nas frases seguintes: 

 
 A resposta com apenas tempo ou apenas modo não será válida (neste último caso, apenas será considerado válido o imperativo). Pode-se abreviar, 

para facilitar a atividade, o nome dos tempos/modos, mas faça-o de maneira clara: 

 

 

a) Jamais fales com presunção sobre aquilo que não sabes. imp. neg. 

b) Jamais fales com presunção sobre aquilo que não sabes. pres. ind. 

c) Sabe bem o que ensinas e teus alunos terão êxito nas lições. imp. afirm. 

d) Espero que você saiba o que está fazendo da sua vida. pres. subj. 

e) Se eu pudesse, emprestar-lhe-ia o dinheiro. pret. imp. subj. 

f) Se eu pudesse, eu lhe emprestaria o dinheiro. fut. pret. ind. 

g) O trem partira quando chegamos, bem atrasados, à estação. pret. m.q.p. ind. 

h) Participemos mais ativamente das atividades escolares. imp. afirm. 

i) É preciso que todos participemos com interesse durante as aulas. pres. subj. 

j) Quando fordes adultos, compreendereis que a fé é uma dádiva. fut. subj. 

 

 Complete as frases com o verbo no imperativo (afirmativo ou negativo); em alguns casos, a pessoa deverá ser deduzida do 

contexto: 

 

a) ____________________ justo e te respeitarão. (ser) sê 

b) Senhores, ____________________ justos com vossas esposas. (ser) sede 

c) Não ____________________ ao próximo aquilo que não gostaríeis que vos fizessem. (fazer) façais 

d) Não te ____________________ dos teus compromissos. (esquecer) esqueças 

e) Não ____________________ medo algum. Estou aqui para te proteger. (ter) tenhas 

f) Jamais ____________________ dos vossos semelhantes, meus amigos. (duvidar) duvideis 

g) ____________________ francos para que nos respeitem. (ser) sejamos 

h) ____________________ aqui pontualmente que vos apanhemos. (estar) estai 

i) ____________________ todos nós no local, à hora combinada. (estar) estejamos 

j) Não ____________________ a quem não te dá o devido valor. (amar) ames  
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 A seguir, há frases CORRETAS e INCORRETAS quanto à crase (com ou sem o acento); assinale com X as frases em que todos 

os destaques estão CORRETOS: 

 

a) (  ) A aluna à cuja mãe estou me referindo é extremamente indiferente às regras da escola. 

b) (X) À uma da tarde, a orquestra começou a tocar a música que o rapaz dedicava a uma namorada. 

c) (  ) Após à palestra, os alunos foram até à diretoria parabenizar a professora pelo evento. 

d) (  ) Digo à Vossa Excelência que todo trabalhador tem direito a licença. 

e) (X ) Quando você for a Roma, não se esqueça de ir a Veneza e à Florença dos grandes artistas. 

f) (X ) Quando fui à São Paulo da garoa, fui também até a cidade de Aparecida do Norte e a Campinas. 

g) (  ) O homem, elegantemente vestido à Luís XV, entrou no restaurante e pediu um bife à cavalo. 

h) (  ) As aulas à que a professora se referia ocorreriam de segunda à sexta, das três até às cinco da tarde. 

i) (X ) Os alunos fizeram a prova à caneta, pois o regulamento exigia extrema obediência às regras. 

j) (X ) Quando chegaram a casa, às duas da madrugada, foram à cozinha preparar um lanche. 

 

PARTE III – LEITURA LITERÁRIA 

 

 
Valor: 4,0 (média das questões) Nota: _____ 

 
1. Que curiosa interpretação deu D. Alonso à naturalidade no comportamento de sua esposa, enquanto ele suspeitava que ela o 

traía com D. Rui de Cadenas, e, também, à indiferença deste a Leonor, depois de muitas tentativas de abordá-la, na Igreja de N.Sra 

do Pilar? (4,0) 
 Comente como isso ajuda a caracterizá-lo como o vilão da narrativa. 

 

Ele interpretou essa naturalidade e indiferença como dissimulação dos dois e prova definitiva de que sua esposa e 

D. Rui estavam-no enganando. Isso nos mostra que o vilão, possuído pelo ciúme, estava tão obcecado com a ideia 

de traição, que seria um vilão bastante perigoso, pois, mesmo sem certeza, preparou uma emboscada terrível para 

matar D. Rui. 

 

2. De que maneira D. Rui convenceu-se de que deixar-se acompanhar pelo defunto na viagem até Cabril era a coisa 

certa e como ele teve certeza de que não precisava temer aquela entidade sobrenatural? (4,0) 

 

 D. Rui percebeu que o defunto dizia que precisava acompanhá-lo para que pudesse alcançar uma graça 

(possivelmente a salvação de sua alma), mas o cavaleiro pensou que isso pudesse ser alguma artimanha do 

demônio; então, ao persignar-se (isto é, fazer o sinal da cruz), percebeu que o defunto não recuou aterrorizado, 

como seria de se esperar; pelo contrário, a criatura mostrou que sabia o sentido daquele sinal e disse que esse sinal 

levava à salvação. 

 

3. A seguir, há proposições verdadeiras e falsas sobre a narrativa; associe-lhes V ou F: (4,0) 

 

 

1. (F) A Sra Leonor, à saída da igreja, nitidamente fingia não perceber as intenções de D. Rui, para assim se fazer 

mais valorizada aos olhos do pretendente. 
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2. (F) A aia “de olhos duros como os de uma coruja”, apesar de sempre tão atenta à sua “prisioneira”, não percebeu 

a paixão que D. Rui nutria por D. Leonor. 

3. (V) A Sra Leonor temia que D. Rui tentasse violá-la sexualmente, depois de enviada a carta que ela fora obrigada, 

pelo marido, a escrever. 

4. (V) D. Rui, ao partir do “Cerro dos Enforcados”, junto com o “defunto”, não sabia ainda qual era a missão 

confiada a ele, pela qual este dizia que alcançaria uma graça. 

5. (F) Leonor conseguiu impedir a tempo que a desgraça caísse sobre D. Rui, encontrando um meio de avisá-lo 

sobre a terrível emboscada que o marido preparava para ele.        

6. (V) D. Rui de Cadenas chegou realmente a se desinteressar por Leonor, visto que esta nunca lhe notava os 

olhares apaixonados. 

7. (F) O “Cerro dos Enforcados”, lugar onde se executavam criminosos à forca, não recebia de nenhum setor da 

sociedade qualquer tipo de consideração, sendo um lugar amaldiçoado aonde ninguém ia.   

8. (V) Há uma pequena pista, na obra, de que D. Alonso, antes de morrer, possivelmente enlouquecera. 

9. (V) Quando retornou de Cabril a Segóvia, D. Alonso corria riscos de levantar suspeitas sobre si, uma vez que 

estava, indiretamente, tentando descobrir o paradeiro do corpo de D. Rui. 

10. (F) Como nas grandes histórias românticas, “O defunto” não foge à regra: o amor de D. Rui e a Sra Leonor ficou 

para realizar-se em um plano superior, isto é, nos céus, no paraíso, sob a bênção de N. Sra do Pilar. 

 

 


