
DICAS 

O português é a quinta língua mais falada do mundo e a mais falada em todo o hemisfério sul da 
Terra. Mesmo para os brasileiros ou pessoas de outras nacionalidades que já crescem falando a língua, 
ainda há certos termos que podem confundir na hora de escrever ou até mesmo pronunciar o idioma. 
Nas redações é comum ver não só erros de ortografia, como também de concordância, crase, 
acentuação, pontuação e muitas outras regras que podem confundir. Algumas dicas importantes 

 'Com relação a' ou 'Em relação a'? 

As duas formas estão corretas, mas são usadas em diferentes casos. 

A expressão “com relação a” deve ser 
usada para introduzir algum assunto. Ex.: 
“Com relação ao aquecimento global, é 
preciso tomar medidas para reduzir seus 
efeitos”. 

“Em relação a” introduz a ideia de comparação e 
geralmente aparece em frases que abordam números. 
Ex.: “O PIB deste ano aumentou em relação ao de 
2006”.  “Em relação a esse assunto, gostaria de 
acrescentar que... Em relação com esse assunto, 
gostaria esclarecer que...” 

De acordo aos princípios religiosos, o homem deve amar a Deus por sobre todas as coisas. /  
De acordo com os princípios religiosos, o homem deve amar a Deus por sobre todas as coisas. 
Essa conta bancária está associada a um número de identificação pessoal. /  
Essa conta bancária está associada com um número de identificação pessoal. 

Há ou à: as formas existem na língua portuguesa e estão corretas, mas com emprego.  

Quando o verbo haver se apresenta como verbo 
impessoal, sem sujeito, com significado de 
existir, deve ser conjugado apenas na 3ª pessoa 
do singular. Exemplos:  
Há uma criança correndo no parque.  
Há pastéis de carne e de queijo.  
Como há pessoas que reclamam!  
Quando usamos expressões que se referem ao 
tempo passado, com sentido de tem ou faz.  
Exemplos:  
Eu já sou mãe há 15 anos.  
Há três minutos você ainda não tinha chegado. 

À é a contração da preposição a com o artigo 
definido feminino a (a + a = à). Exemplos: 
Entregue o livro à bibliotecária.  Vou à cidade 
maravilhosa.    Àquelas pessoas, darei o recado. 
Atenção: o acento grave (À) emprega-se diante de 
palavras femininas (inclusive pron. demonstrativo), 
palavras masculinas se subentendido termo feminino, 
diante de numerais quando se referirem a horário,  
NUNCA se usa diante de verbos e palavras no plural. 
Ex: Fui à praça. Cheguei às 14 horas, entreguei o 
documento àquele rapaz que estava a reclamar. A 
pesquisa refere-se a mulheres casadas.  

O verbo EXISTIR deve concordar com o 
sujeito. Quando o sujeito vem depois do 
verbo EXISTIR, pode gerar confusão, 
portanto cuidado: Não existem fantasmas (= 
Fantasmas não existem.) 
Não existiriam os frutos se não existissem as 
flores (= Os frutos não existiriam se as flores 
não existissem.) 

O verbo HAVER, que é sempre impessoal 
quando significa EXISTIR, não varia, pois, 
nesses casos, não tem sujeito:  

Não há fantasmas em nenhum lugar. 
Não haveria frutos se não houvesse flores.  

Anexo, incluso, próprio, obrigado: 
1 - Concordam com o substantivo a que se 
referem. Exemplos: 
As caixas seguem, em anexo. 
As cartas estão anexas. 
A bebida está inclusa. 
Precisamos de nomes próprios. 
Obrigado, disse o rapaz, porém a moça logo 
argumentou: ‘obrigada digo eu’. 

É bom, é necessário, é proibido 
1- Essas expressões não variam se o sujeito não 
vier precedido de artigo ou outro determinante. 
Exemplos: 
Canja é bom. / A canja é boa. 
É necessário sua presença.  
/ É necessária a sua presença. 
É proibido entrada de pessoas não autorizadas. / A 
entrada é proibida. 

Um(a) e outro(a), num(a) e noutro(a) 
1 - Após essas expressões o substantivo fica 
sempre no singular e o adjetivo no plural. 
Exemplos: 
Renato advogou um e outro caso fáceis. 
Pusemos o peixe numa e noutra bandeja rasas. 

Só 
1- apenas, somente (advérbio): invariável. 
Só consegui comprar uma passagem. 
2- sozinho (adjetivo): variável 
Estiveram sós durante horas. 

Mal: é oposto de "bem". Ex:Ele é mal pago. 
Muito, pouco, caro 
1- Como adjetivos: seguem a regra geral. 
Comi muitas frutas durante a viagem. 

Mau: é oposto de "bom". Ex:Ele é mau profissional. 
Mesmo, bastante 
1- Como advérbios: invariáveis. 
Preciso mesmo da sua ajuda. 



Pouco arroz é suficiente para mim. 
Os sapatos estavam caros. 
2- Como advérbios: são invariáveis. 
Comi muito durante a viagem. 
Pouco lutei, por isso perdi a batalha. 
Comprei caro os sapatos. 

Fiquei bastante contente com a proposta de 
emprego. 
2- Como pronomes: seguem a regra geral. 
Seus argumentos foram bastantes para me 
convencer. 
Os mesmos argumentos que eu usei, você copiou. 

Menos, alerta 
1- Em todas as ocasiões são invariáveis. 
Preciso de menos comida para perder peso. 
Estamos alerta para com suas chamadas. 

Tal Qual 
1- “Tal” concorda com o antecedente, “qual” 
concorda com o consequente. 
As garotas são vaidosas tais qual a tia. 
Os pais vieram fantasiados tais quais os filhos. 

Possível 
1- Quando vem acompanhado de “mais”, 
“menos”, “melhor” ou “pior”, acompanha o 
artigo que precede as expressões. 
A mais possível das alternativas é a que você 
expôs. 
Os melhores cargos possíveis estão neste setor 
da empresa. 
Das piores situações possíveis encontradas nas 
favelas da cidade, a pior é o lixo. 

 Meio (um pouco) 
1- Como advérbio: invariável. 
Estou meio insegura. 
Ela é meio inquieta. 
ando meio chateada com tudo, ultimamente. 
 

Meio/meia (uma parte, metade) 
2- Como numeral: segue a regra geral. 
Comi meia laranja pela manhã. 
Quero meio bolo e meia torta. 

Lesar Do latim “laesare” – 1. causar lesão a; 
prejudicar; dar prejuízo,  ofender fisicamente; 
contundir; ferir; machucar.  O verbo LESAR é 
mais abrangente, pois se refere tanto ao físico 
quanto ao moral:  
- Ao disparar, a arma lesou-lhe o fígado.  
- Vingativo, procurava lesar a reputação do 
colega.  
- Inescrupuloso, ele lesou a empresa do amigo.  

Lesionar:  “[De lesão + ar, seg. o padrão erudito.] 
V. t. d. V. p. Causar lesão a; lesar; machucar, ferir; 
contundir (jogador ou atleta). 
 A queda lesionou-o fortemente. 
Se o jogador não tomar cuidado, vai lesionar o 
músculo da perna. 
ele saiu do campo lesionado. 
Então: o verbo LESIONAR é mais usado para 
indicar machucado, contusão.  

 Nada a ver é a forma correta de escrita 
desta expressão, em se tratando da forma 
negativa da expressão ter a ver, ou seja, não 
ter nada a ver ou nada que ver. Exemplos: A 
letra desta música não tem nada a ver comigo. 

 Desculpe, não tenho nada a ver com 
isso. 

 Não tem nada a ver com a ideologia de 
vida. 

 Existe a expressão não ter nada a haver, 
forma negativa da expressão ter a haver, embora 
com pouco uso. Exemplos: 
Já não tenho nada a haver de meus clientes. 

 Rafaela não tem nada a haver do dinheiro 
da herança dos avós.  

 

Do verbo “ver” - eles viram - tira-se o sufixo 
(AM) e obtém-se a primeira pessoa do futuro do 
subjuntivo: “vir”. ”. A conjugação de verbos 
terminados em ver (como prover) também 
obedecem ao esquema geral aplicado a eles no 
futuro do subjuntivo. Exemplos: 
Se ela me “vir”, chorarei de emoção. 
Quando ela me “vir” saberá a verdade. 

Do verbo “vir” - eles vieram; menos a terminação 
“AM”: “vier”. A conjugação de verbos terminados em 
vir (como intervir) também obedecem ao esquema 
geral aplicado a eles no futuro do subjuntivo. 
Exemplos: 
Se ele vier, farei uma festa. 
Quando elas vierem do baile, contarei ou que 
houve. 

Perda: Perda é um substantivo feminino, 
sinônimo de extravio, privação, destruição, 
derrota, prejuízo, diminuição, morte, 
condenação, entre outros. Exemplos: 
Meu marido está com perda de cabelo. 
É muito difícil aceitar a perda de um filho. 

A perda que eles tiveram foi um baque na 
família. 

Perca: Perca é a forma conjugada do verbo perder 
na 1.ª p. do sing. do presente do subjuntivo – que 
eu perca ou na 3.ª p. do sing.do presente do 
subjuntivo – que ele perca. 
3.ª p. do sing. do imperativo – perca (ele). 
O verbo perder é sinônimo de deixar, desperdiçar, 
estragar, corromper, esquecer, atrapalhar-se... Ex: 
Não perca a esperança!     
Tomara que ela não perca as horas.  
Minha mãe não quer que eu perca a aula. 

Mais: "Mais" é o contrário de menos= 
quantidade. Exemplo: Grite menos e argumente 
mais.  

Mas: "Mas" - "porém", "contudo", "todavia",  conj. 
Adv. (oposição). Exemplo: Ele chegou cedo, mas 
logo saiu. 



A fim de: a locução prepositiva a fim de indica 
propósito, intenção e finalidade, sendo sinônima 
de: para, com a intenção de, com o propósito de. 
Informalmente se refere ao ato de estar 
interessado em alguém ou em algo. Exemplos: 
Rogério está a fim de Mariana. 
Faço esses sacrifícios a fim de ter uma vida 
melhor. 

 Afim: a palavra afim pode ser um adjetivo, 
significando algo semelhante, parecido, similar ou 
um substantivo, significando um parente por 
afinidade. É uma palavra usada normalmente no 
plural: afins. Ex: 
Neste momento, as empresas não têm ações afins. 
Na festa de 15 anos da Denise, foram as parentes e 
afins. 

Em vez de:  significa "em lugar de". Exemplo: 
Em vez de falar, ande logo. 

Ao invés de: significa "ao contrário de". Ex: Ao 
invés de argumentar, começou logo a bater em todo 
mundo. 

A par: significa "informado", "ciente". Ex: Eu 
realmente estava a par da negociação salarial. 

Ao par: diz respeito a "câmbio", indicando "moeda 
ou título de valor idêntico". Exemplo: O marco 
alemão está ao par do dólar. 

 Trás/atrás/ de trás: advérbio de lugar. 
Vem sempre acompanhado de uma 
preposição. Ex: 

  As crianças devem viajar no banco de 
trás. 

 Quando ele a chamou, ela olhou para 
trás. 

 Ela chegou atrás de mim na corrida. 
 A criança saiu de trás da cortina. 

Traz: verbo trazer. Ato de transportar ou 
encaminhar. Ex: 

  Traz essa caixa! (2ª p. s.- imp.) 
 Não se preocupe, ele traz o material. (3ª p. 

s. – pres.ind.) 

Parônimos:Há no léxico da língua portuguesa 
algumas palavras que, embora tenham sentidos 
diferentes, são confundidas porque apresentam 
semelhança, seja na escrita, seja na pronúncia. 
Dizemos que essas palavras são parônimas. Ex: 
"acender" (pôr fogo) ou "ascender" (subir). 

Homônimas: Quando há diferença na escrita e 
semelhança na pronúncia, as palavras são 
homônimas. Exemplo: "empoçar" (formar poça) ou 
"empossar" (dar posse a). 

 

Há palavras que têm o mesmo significado, mas admitem grafias diferentes. Essas formas são 
chamadas de "variantes". Vamos a alguns exemplos: "cociente/quociente", "cotidiano/quotidiano", 
"catorze/quatorze". Essas formas podem ser usadas indiferentemente. 

Para que servem os sinais de pontuação? No geral, para representar pausas na fala, 

Vírgula (,): É usada para: separar termos que 
possuem mesma função sintática na oração; 
isolar o vocativo; isolar o aposto; isolar termos 
antecipados, como complemento ou adjunto; 
separar expressões explicativas, conjunções 
e conectivos; separar os nomes dos locais de 
datas; isolar orações adjetivas explicativas. 

 Ponto-final (.)É usado ao final de frases para indicar 
uma pausa total: 
 Ponto de Interrogação (?): Formular perguntas 
diretas;  indicar surpresa, expressar indignação ou 
atitude de expectativa diante de certas situações. 
 Ponto de Exclamação (!): frases que expressem 
sentimentos distintos: entusiasmo, surpresa, súplica, 
ordem, horror, espanto;  de vocativos e algumas 
interjeições; frases que exprimem desejo. 
Ponto e vírgula (;): separa itens enumerados;  
separar um período que já se encontra dividido por 
vírgulas; 
Dois-pontos (:): fazer uma citação ou introduzir uma 
fala;ou indicar uma enumeração. 

Aspas (“”): São usadas para indicar:  citação 
de alguém;  expressões estrangeiras, 
neologismos, gírias. 

Reticências (...):  usadas para indicar supressão de 
um trecho, interrupção ou dar ideia de continuidade ao 
que se estava falando.  

. Parênteses ( ): São usados quando se quer 
explicar melhor algo que foi dito ou para fazer 
simples indicações. 
 

 Travessão (–):  indica a mudança de interlocutor em 
um diálogo;  separar orações intercaladas, funções da 
vírgula e dos parênteses ou colocar em evidência uma 
frase, expressão ou palavra. 

 

 

Colocação Pronominal (próclise, mesóclise, ênclise): É o estudo da colocação dos pronomes 
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oblíquos átonos (me, te, se, o, a, lhe, nos, vos, os, as, lhes) em relação ao verbo. Os pronomes átonos 
podem ocupar 3 posições: antes do verbo (próclise), no meio do verbo (mesóclise) e depois do verbo 
(ênclise). Esses pronomes se unem aos verbos porque são “fracos” na pronúncia. 

PRÓCLISE: Usa-se a próclise (pronome átono antes de verbos) nos seguintes casos: 

(1) Com palavras ou expressões negativas: não, 
nunca, jamais, nada, ninguém, nem, de modo 
algum. 
- Nada me perturba. 
- Ninguém se mexeu. 
- De modo algum me afastarei daqui. 
- Ela nem se importou com meus problemas. 

(2) Com conjunções subordinativas: quando, se, 
porque, que, conforme, embora, logo, que. 
- Quando se trata de comida, ele é um “expert”. 
- É necessário que a deixe na escola. 
- Fazia a lista de convidados, conforme me 
lembrava dos amigos sinceros. 

(3) Advérbios 
- Aqui se tem paz. 
- Sempre me dediquei aos estudos. 
- Talvez o veja na escola. 
OBS: Se houver vírgula depois do advérbio, este 
(o advérbio) deixa de atrair o pronome. 
- Aqui, trabalha-se. 

(4) Pronomes relativos, demonstrativos e 
 indefinidos. 
- Alguém me ligou? (indefinido) 
- A pessoa que me ligou era minha amiga. (relativo) 
- Isso me traz muita felicidade. (demonstrativo) 

(5) Em frases interrogativas. 
- Quanto me cobrará pela tradução? 

(6) Em frases exclamativas ou optativas (que 
exprimem desejo). 
- Deus o abençoe! 
- Macacos me mordam! 
- Deus te abençoe, meu filho! 

(7) Com verbo no gerúndio antecedido de 
preposição EM. 
- Em se plantando tudo dá. 
- Em se tratando de beleza, ele é campeão. 

(8) Com formas verbais proparoxítonas 
- Nós o censurávamos 

MESÓCLISE: Usada quando o verbo estiver no futuro do presente (vai acontecer): amarei, amarás, ...ou 
no futuro do pretérito (ia acontecer mas não aconteceu): amaria, amarias, ... O pronome átono aparece no 
meio do verbo. 

- Convidar-me-ão para a festa. 
- Convidar-me-iam para a festa. 
- Explicar-te-emos tudo amanhã. 

OBS: Se houver uma palavra atrativa, a próclise será 
obrigatória. 
- Não me convidarão para a festa. 

ÊNCLISE: O pronome átono aparece após o verbo. 

Ênclise de verbo no futuro e particípio 
sempre errada. 
- Tornarei-me....... (errada)   
- Tinha dito-nos..........(errada)  

Ênclise de verbo no infinitivo está sempre certa. 
- Entregar-lhe a carta era o objetivo. (correta) 
- Não posso recebê-lo. (correta) 

Outros casos de uso (ênclise): - Com o verbo 
no início da frase: Entreguei-lhe as camisas. 
-  imperativo afirmativo: Alunos, comportem-se. 
- infinitivo impessoal: Convém contar-lhe tudo.    
- gerúndio: Saiu deixando-nos por instantes. 

OBS: se o gerúndio vier precedido de preposição ou 
de palavra atrativa, ocorrerá a próclise: 
- Em se tratando de cinema, prefiro o suspense. 
- Saiu do escritório, não nos revelando os motivos. 

COLOCAÇÃO PRONOMINAL NAS LOCUÇÕES VERBAIS( formadas por um verbo auxiliar + infinitivo, gerúndio ou 
particípio). 

AUX + PARTICÍPIO: o pronome deve ficar 
depois do verbo auxiliar. Com palavra atrativa, o 
pron. deverá ficar antes do verbo. aux. 

- Havia-lhe contado a verdade. 
- Não (palavra atrativa) lhe havia contado a verdade. 

AUX + GERÚNDIO OU INFINITIVO: se não 
houver palavra atrativa, o pron.oblíquo virá 
depois do verbo auxiliar ou do verbo principal. 

- Quero-lhe dizer o que aconteceu. 
- Quero dizer-lhe o que aconteceu. 

AUX + Gerúndio: ambas as formas estão 
corretas. 

- Ia-lhe dizendo o que aconteceu. 
- Ia dizendo-lhe o que aconteceu. 

 
 
PRONOMES DEMONSTRATIVOS: são empregados para indicar a posição dos seres no tempo e 
espaço em relação às pessoas do discurso: quem fala (1ª pessoa) e com quem se fala (2ª pessoa), ou 
ainda de quem se fala (3ª pessoa). Neste último caso, o pronome é aquele (aquela, aquilo). 

http://www.infoescola.com/portugues/pronome-relativo/
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a) Este, esta e isto são usados para objetos que estão próximos do falante. Em relação ao tempo, é 
usado no presente. Ex: Este brinco na minha orelha é meu. 
Este mês vou comprar um sapato novo. 
Isto aqui na minha mão é de comer? 
b) Esse, essa, isso são usados para objetos que estão próximos da pessoa com quem se fala. Em 
relação ao tempo é usado no passado recente ou futuro próximo. Ex: Quando comprou esse brinco que 
está na sua orelha? 
Esse mês vai ser de muita prosperidade! 
Isso que você pegou na geladeira é de comer? 
c) Aquele, aquela, aquilo são usados para objetos que estão distantes  do falante e da pessoa com 
quem se fala. Em relação ao tempo é usado no passado mais distante. Ex: Olha aquele brinco naquela 
modelo! Que lindo!!! 
Guardarei dinheiro de janeiro a dezembro e  
OBS: Ricardo, Pedro e Lucas passaram no vestibular, este para Direito, esse fará Medicina e aquele 
Engenharia. ( o primeiro que foi citado => aquele; - o do meio => esse; - o último citado => este). 

Verbos no gerúndio: NDO -  é usado para expressar uma ação em curso ou uma ação simultânea a 
outra ou exprimir a ideia de progressão indefinida, pode desempenhar a função de adjetivo ou advérbio. 
Certo: "Não me ligue nessa hora, porque eu vou estar almoçando."  
Nesse caso indica que uma ação (ligação) acontecerá durante outro processo (o almoço) que terá certa 
duração, e que estará em curso. 
Errado: ''Um minuto, que eu vou estar verificando seu cadastro."  
Nessa construção emprega-se erradamente o gerúndio "vou estar verificando" para uma ação que indica 
um processo que se finaliza imediatamente ao momento da fala. Logo, o correto é: ''Um minuto, vou 
verificar/verificarei seu cadastro." 
Mau uso do gerúndio: o gerundismo – ameaça tomar conta do nosso idioma. O motivo da discórdia é 
o uso do verbo “estar”, acompanhado do gerúndio, para designar uma ação no futuro, como “vou 
estar te ligando”= ligarei ou “estaremos abrindo”= abrirei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADES DE REESCRITA 

 

1.       (UGMG) Sem alterar o sentido do período, reescreva-o, eliminando as palavras em 

destaque e fazendo as adaptações necessárias. 

O que é indispensável é que se conheça o princípio que se adotou para que se avaliasse a 

experiência   que se realizou ontem, a fim de que se compreenda a atitude que tomou  o 

grupo que foi encarregado  do trabalho. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 



2.       (Ceeteps-SP) Torne o texto abaixo mais enxuto, mais conciso: elimine palavras 

desnecessárias. 

              “A árvore, oca por dentro, era muito elevada, tinha vinte metros de altura total, do 

chão ao topo: estava, por esta razão, prestes a cai, daí o instante, para baixo.” 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

3- Reescreva o período abaixo fazendo as adequações que achar pertinentes. 

a)Muitos alunos confessaram que não haviam estudado a matéria que caiu na prova de 

Matemática que foi marcada para aquele dia pelo professor que a elaborou. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________ 

 

 b) Depois que surgiu a internet, a impressão que se tem é de que o mundo diminuiu de 

tamanho, não no sentido literal, apenas porque as distâncias parecem não existir mais. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________ 
 
 

 

LEIA ATENTAMENTE OS TEXTOS ABAIXO E ENUMERE-OS, DANDO-LHES UMA 
SEQUÊNCIA LÓGICA E OBSERVANDO A SEQUÊNCIA DA IDEIA, A COERÊNCIA E A 
CLAREZA DO TEXTO.  

Texto 1 

O PÃO NOSSO – Herbert de Souza 

Com a força de quem incomoda pela simplicidade de seus argumentos, o sociólogo mineiro 
desmonta qualquer desculpa para não encarar a fome no Brasil. Tratamos milhões de pobres 
como estrangeiros, como inimigos. 

(   ) No combate à fome há o germe da mudança do país. Começa por rejeitar o que era tido 
como inevitável. Todos podem e devem comer, trabalhar e obter uma renda digna, ter 
escola, saúde, saneamento básico, educação, acesso à cultura. Ninguém deve viver na 
miséria. Todos têm direito à vida digna, à cidadania. A sociedade existe para isso. Ou, então, 
ela simplesmente não presta para nada. O Estado só tem sentido se é um instrumento 



dessas garantias. A política, os partidos, as instituições, as leis só servem para isso. Fora 
disso, só existe a presença do passado no presente, projetando no futuro o fracasso de mais 
uma geração. 

(   ) Pode haver revolta, mas é impossível que o caminho da mudança no Brasil seja aberto 
com explosões sociais. A energia que pode ser usada agora para fazer um futuro diferente 
está, aparentemente, em outras fontes de transformação. Porque há mudança no Brasil. Ela 
não corre, mas anda. Não corre, mas ocorre. 

(   ) É nela que eu hoje acredito. E, por causa dela, encontro-me outra vez com a velha 
questão que me levou à militância política: o que fazer com a miséria? Aceitá-la a título 
provisório? Não dá: aquilo que produz miséria simplesmente não pode ser aceito. A 
condenação ética da miséria é um ponto de partida. Para mim, o que era a luta contra o 
capitalismo para atacar a miséria passou a ser a luta contra a miséria para conquistar a 
democracia. 

(   ) Quando eu era cristão e queria lutar contra a miséria, meu dia começava com um Padre-
Nosso. Tinha fome de divindade. Hoje, ainda luto contra a miséria, mas meu dia começa com 
um Pão Nosso. Tenho fome de humanidade. 

(   ) É preciso começar pela miséria. Essa é a energia da mudança que move a Ação da 
Cidadania contra a Miséria e pela Vida, revelada na adesão de pessoas de todas as classes 
sociais, idades, tendências políticas e religiosas, parlamentares e prefeitos, empresas 
públicas e privadas, artistas e meios de comunicação e, sobretudo, na adesão de jovens à 
tarefa de recolher e distribuir alimentos. Essa juventude está descobrindo o gosto de romper 
o círculo de giz da solidão e abrir o espaço fecundo da solidariedade. Esse mesmo gosto que 
há quarenta anos se reservava à militância. 

(   ) Seus sinais estão, por exemplo, no melhoramento das cidades, no basta à corrupção e 
no movimento pela ética na política, na emergência de movimentos em favor da mulher, da 
criança ou da ecologia, no antirracismo. São antídotos contra a cultura autoritária que 
sempre ditou a receita do desastre social. Eles estão na confluência de duas tendências: 
parte da elite não quer viver no apartheid sul-africano; e cada vez mais pobres querem sua 
cota de cidadania. Essa maré vai empurrando a democracia da sociedade para o Estado, de 
baixo para cima, dos movimentos sociais para os partidos e instituições políticas. 

Texto 2 

O MEDO SOCIAL – Jurandir Freire Costa 

Estudioso dos efeitos que a violência urbana e a corrupção têm causado no imaginário do 
brasileiro, o psicanalista pernambucano alerta para as armadilhas do pânico, desmonta o 
mito de que "este país não presta" e aposta nos meios legais. 

(   ) O crime é, assim, relativizado em seu valor de infração. Os criminosos agem com 
consciências felizes. Não se julgam fora da lei ou da moral, pois conduzem-se de acordo 
com o que estipulam ser o preceito correto. A imoralidade da cultura da violência consiste 
justamente na disseminação de sistemas morais particularizados e irredutíveis a ideais 
comuns, condição prévia para que qualquer atitude criminosa possa ser justificada e legítima. 

 (    ) Ela segue regras próprias. Ao expor as pessoas a constantes ataques à sua integridade 
física e moral, a violência começa a gerar expectativas, a fornecer padrões de respostas. 
Episódios truculentos e situações-limite passam a ser imaginados e repetidos com o fim de 
caucionar a idéia de que só a força resolve conflitos. A violência torna-se um item obrigatório 



na visão de mundo que nos é transmitida. Cria a convicção tácita de que o crime e a 
brutalidade são inevitáveis. O problema, então, é entender como chegamos a esse ponto. 
[84] Como e por que estamos nos familiarizando com a violência, tornado-a nosso cotidiano. 

(   ) No Rio de Janeiro, uma senhora dirigia seu automóvel com o filho ao lado. De repente foi 
assaltada por um adolescente, que a roubou, ameaçando cortar a garganta do garoto. Dias 
depois, a mesma senhora reconhece o assaltante na rua. Acelera o carro, atropela-o e mata-
o, com a aprovação dos que presenciaram a cena. Verídica ou não, a história é exemplar. 
Ilustra o que é a cultura da violência, a sua nova feição no Brasil. 

(   ) É preciso que a violência se torne corriqueira para que a lei deixe de ser concebida como 
o instrumento de escolha na aplicação da justiça. Sua proliferação indiscriminada mostra que 
as leis perderam o poder normativo e os meios legais de coerção, a força que deveriam ter. 
Nesse vácuo, indivíduos e grupos passam a arbitrar o que é justo ou injusto, segundo 
decisões privadas, dissociadas de princípios éticos válidos para todos.  

 

 

 

CESUL – ATIVIDADES -2º sem 2015 

– Assinale a alternativa em que o sentido do adjetivo destacado não se altera se ele for colocado 

depois do substantivo. 

a) Nosso time vai contratar um grande goleiro. 

b) A novela que estreia hoje está lançando um novo ator. 

c) Agora descobriram que ele é um falso delegado. 

d) Comenta-se que ela é uma simples funcionária. 

e) Durante a viagem conhecemos lindos lugares. 

 – Em “Viu o que fizeram com ele”, as palavras destacadas são, respectivamente: 

a-(   ) pronome e verbo     b- (   ) substantivo e pronome    c- (   ) verbo e pronome 

d-(   ) advérbio e adjetivo     e- (   ) adjetivo e substantivo  

- Leia este trecho de texto:  

       No tempo das cavernas, o macho abordava a fêmea, grunhia alguma coisa e a levava para a 

cama, ou para o mato. Com o tempo, desenvolveram-se a corte, a etiqueta da conquista [...] 

      A corte, claro, tinha sua justificativa. Dava à mulher a oportunidade de cumprir seu papel na 

evolução, selecionando para procriação aqueles machos que [...] mostravam ter aptidões que 

favoreciam a espécie, como potência física ou econômica ou até um gosto por Vinícius de Morais. 

Isso quando podiam selecionar e a escolha não era feita por elas. No futuro, quando todo namoro for 

feito pela Internet [...]                                    (Luís Fernando Veríssimo) 

O termo isso refere-se: 

I. à oportunidade dada à mulher de cumprir seu papel na evolução 

II. às aptidões mostradas pelos homens quando faziam a corte 

III. ao gosto de alguns homens por Vinícius de Morais 

Está correto o que se afirma:   a) I            b) II            c) I e II          d) II e III                 e) III 

 (UFE VIÇOSA-MG) Ele assumiu a chefia do cargo, embora não estivesse preparado para isso. 
Comece com: Ele não estava preparado para isso...    
 a) desde que   b) de forma que   c) todavia     d) conforme      e) porquanto 



- (UNIMEP) "Ele era um bom profissional, no entanto, não o contrataram." Comece como solicitado, 

porém, sem alterar o verbo da oração: "Não o contrataram, ...".   As duas opções corretas são 

 a) por isso      b) entretanto            c) mas             d) ainda que        e) uma vez que  

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

- Qual a opção correta quanto ao emprego de mas, más e mais?  “Creio que sejam ---- as pessoas 

que falam que você é bem ---- velha que ela e por isso não pode trabalhar aqui, --- essa função pode 

ser exercida por ambas.”              a) mas, más, mas                    b) mais, mas, más  

c)más, mas, mais                    d) mais, mas, más                   e)más, mais, mas  

 

– Para ____ poder terminar a arrumação da sala, guardem ___ material em outro lugar até que ___ 

volte a dizer que já podem continuar.  

a)mim – teu- mim       b) eu – seu – eu      c) eu – vosso – mim        d) eu – vosso – eu    e)mim- teu –

eu 

 

 – É muito difícil para ... escrever-lhe diariamente. Eles chegaram a discutir entre..., mas não 

brigaram. Percebi que o plano era para ... desistir do jogo. Passeando pelo jardim, o velho falava ..., 

murmurando frases confusas.    

a) mim – eles – mim – consigo.     b) mim – si – eu – consigo.     c) eu – eles – eu – contigo. 

d) eu – si – eu – consigo.              e) mim – si – mim – consigo. 

 

- (UNESP) Assinale o caso em que não haja expressão numérica de sentido indefinido:  

a) Ele é o duodécimo colocado.                    b) Quer que veja este filme pela milésima vez?  

c) "Na guerra os meus dedos dispararam mil mortes."   

d) "A vida tem uma só entrada; a saída é por cem portas."                        e) n.d.a  

. (BB) "Os textos são bons e entre outras coisas demonstram que há criatividade". Cabem no 

máximo:  

a) 3 vírgulas            b) 1 vírgula         c) 4 vírgulas              d) 5 vírgulas           e) 2 vírgulas  

.  Leia o texto com a finalidade de pontuá-lo corretamente. 
“Diz a sabedoria popular chinesa (1) que toda marcha (2) por mais longa (3) e importante que seja (4) 
começa (5) com o primeiro passo. Dar (6) esse primeiro passo (7) às vezes (8) exige (9) grande 
determinação (10) esforço monumental e ( 11) muita coragem . Principalmente se o passo (12) for em 
direção (13) a um caminho desconhecido (14) com o qual ( 15) não estamos acostumados a lidar por 
conta dos vícios adquiridos.”                                              ( Revista Veja ) 
Os números que devem ser substituídos por vírgulas são 
a) 2 - 4 - 7 - 8 - 10 – 14         b) 1 - 4 - 5 - 9 - 11 - 14 
c) 3 - 5 - 6 - 8 - 10 – 12           d) 1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 10 – 12       e) 2 - 3 - 4 - 7 - 9 - 13 – 15 

  - Complete com o verbo adequado e assinale a opção correta: 
I- Se eu --- com vocês, avisarei. (IR)              II- Quando eu --- embora, você saberá. (SER) 
a) ir, ser       b)for, for       c) ir, for         d) for, fosse      e) fosse, for 

- Use o verbo vir, adequadamente: I-  Se ele --, logo saberei     II-  Era para eu --- aqui?      III- Eles--  
hoje?  
a)vier,  ir, vêm         b) vir, vir, virem    c) ir, ir,irem       d) vier, vir,vêm          e)vêm, vir,vêem 
 
- Complete com o verbo ver:                   I- Quando eu os ----, chorarei de alegria.     
II- Ele --- melhor depois da cirurgia!       III- Meus pais ---- muito bem. 
a) vê, vejam, veem    b) ver, veem, veem    c) vê, vêm, veem     d)vê, vêem, vêem   e)vir, vê, veem 

- As seguintes frases encontram-se na voz passiva. Permute-as para a voz ativa: 



a – Os conteúdos foram estudados pelos alunos. 

b – Todos os comentários foram discutidos durante a reunião. 

c – Todas as questões discursivas do concurso foram anuladas. 

-  Preencha corretamente as lacunas: 

a- Se tudo ________(ser fazer) conforme ele _______,(prever) o trabalho já ______(ter ser concluir). 

 b- Seria conveniente que o leitor_________ (ficar) sem saber era a noiva. 

c-  Pode ser que eu __________(conseguir) achar as provas, se você _______(dar) pistas para que 

eu __________(descobrir) onde elas estão. 

d- Futuramente o acordo não __________ (substituir) as reivindicações, a não ser que nós 

__________ (abdicar) os nossos direitos e ____________  (desistir) da luta. 

- Marque a alternativa em que a forma verbal grifada no período 2 não substitui corretamente a do 1. 

a- 1. Economistas afirmam que já foi descoberto o remédio para a inflação no Brasil. 2. Economistas 

afirmam que já ter sido descoberto o remédio para a inflação no Brasil. 

b- 1. Não souberam ou não me quiseram dizer para onde você tinha ido. 2. Não souberam ou não me 

quiseram dizer para onde você fora. 

c- 1. Eram passados já muitos anos, desde o acidente. 2. Haviam passado já muitos anos, desde o 

acidente. 

d- 1. Honrarás a teu pai e a tua mãe. 2. Honra a teu pai e a tua mãe. 

e- 1. Ao chegar à sua casa, o seu amigo já terá partido. 2. Ao chegar à sua casa, o seu amigo 

já partirá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


