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A história demonstra: mesmo antes de adquirir o controle da agricultura e da criação de 
animais para consumo, o homem esteve preocupado em manter reservas de carne de 
caça e de vegetais coletados para sua sobrevivência. A natureza, o ciclo anual da mudança 
de estações e as oscilações climáticas que definem períodos de escassez e fartura e 
hábitos culturais – como o nomadismo –, são fatores que definem a necessidade de se 
preservar alimentos pelo maior tempo possível. A partir de experiências no dia-a-dia, o 
homem pré-histórico foi descobrindo os meios para conservar seu sustento e garantir a 
sobrevivência. O calor do sol, fogo e gelo, elementos encontrados na natureza, foram os 
recursos primitivos dos quais lançou mão. Esses elementos é que ofereceram as pistas 
para o futuro da preservação. Na era moderna, a ultrapasteurização e a liofilização, 
métodos tecnologicamente avançados e supereficientes para a conservação de alimentos, 
são baseados nos mesmos princípios do uso do calor e do frio. Outras maneiras de 
conservar comidas foram utilizadas, como o preparo das conservas por meio da adição de 
conservantes naturais, como mosto, mel, vinagre, óleos e gordura animal. 

http://alimentacaoforadolar.com.br/quais-sao-as-fases-da-historia-da-alimentacao/ <acesso 
em 28/11/2017> (com adaptações) 
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01. Assinale a opção que está de acordo com as ideias do texto. 

a) O homem preocupou-se com a conservação de alimentos depois de aprender a 
controlar a agricultura e a criação de animais. 

b) As oscilações climáticas que definem períodos de escassez e fartura dispensam o 
cuidado com a conservação de alimentos. 

c) O calor e o frio como elementos que permitem a conservação dos alimentos foram 
utilizados inicialmente na modernidade. 

d) O vinagre e o mel já eram utilizados na pré-história como elementos necessários à 
conservação da carne de caça. 

e) Os métodos modernos de conservação dos alimentos baseiam-se em princípios já 
utilizados desde a pré-história. 
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02. Assinale a opção em que o emprego de vírgula está correto. 

a)  A indústria alimentícia brasileira, tem cumprido seu papel de oferecer alimentos de 
boa qualidade, com variedade e a preço acessível. Esse processo teve seu início nos 
anos 1990, com a abertura do mercado e a estabilização da economia, inserindo o país 
na globalização. 

b)  Um progresso visível se observa, quando o mercado atual é comparado, ao mercado de 
alimentos dos anos 1980, que era limitado, caro e de baixa qualidade. 

c) No bojo da globalização se insere, a política de regulação de mercado através de 
agências, cuja implantação no Brasil vem sendo defendida como ferramenta 
indispensável à defesa dos interesses do livre mercado, e, em última análise, do 
consumidor. 
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d) O desafio ao poder público com essa mudança é o controle da concorrência e da 
concentração de mercado, usada entre os concorrentes com objetivos diversos, seja no 
sentido saudável da redução de custos, seja no controle do mercado. 

e) Montagem de legislação, fortalecimento de órgãos, criação de canais de cooperação, 
entre entes governamentais, chamamento da sociedade, para o debate e participação 
são alguns dos instrumentos, que o poder público tem lançado mão, no sentido de 
criar uma cultura, de livre mercado e concorrência. 

http://www.each.usp.br/flamori/images/TCC_Josino_2009.pdf <acesso em 28/11/2017> (com adaptações) 
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03. Assinale a opção que apresenta desvio de grafia da palavra. 

A acupuntura é uma terapia da medicina tradicional chinesa que favorece a regularização 
dos processos fisiológicos do corpo, no sentido de promover ou recuperar o estado 
natural de saúde e equilíbrio. Pode ser usada preventivamente (1) para evitar o 
desenvolvimento de doenças, como terapia curativa no caso de a doença estar instalada 
ou como método paliativo (2) em casos de doenças crônicas de difícil tratamento. Tem 
também uma ação importante na medicina rejenerativa (3) e na reabilitação. O 
tratamento de acupuntura consiste na introdução de agulhas filiformes no corpo dos 
animais. Em geral são deixadas cerca de 15 a 20 minutos. A colocação das agulhas não é 
dolorosa para os animais e é possível observar durante os tratamentos diferentes reações 
fisiológicas (4), indicadoras de que o tratamento está atingindo o efeito terapêutico (5) 
desejado. 

http://www.veterinariaholistica.net/acupuntura-fitoterapia-e-homeopatia.html/ <acesso em 
28/11/2017> (com adaptações) 
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03. Assinale a opção que apresenta desvio de grafia da palavra. 

a) (1) 
b) (2) 
c) (3) 
d) (4) 
e) (5) 

Professor Décio Terror 



04. Assinale a opção que completa a lacuna do texto de forma coesa e coerente. 

 No cenário industrial da década de 80, surgiram os primeiros produtos 
enriquecidos com vitaminas e sais minerais, inicialmente, produzidos exclusivamente ao 
público infantojuvenil. No entanto, com a adesão do conceito pela população, começaram 
a surgir produtos também destinados à população adulta. 
______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 
 Nesse sentido, a preocupação com a saúde se tornou a tônica do século XXI. 
Estudos comprovaram a relação entre alimentação, saúde e doença. Foram descobertas 
novas funções para os nutrientes e identificadas novas substâncias capazes de exercer 
ações específicas no metabolismo humano. Os setores público, produtivo e a mídia 
começaram a estimular o hábito de uma alimentação saudável e a prática de atividades 
físicas. Até chegar ao cenário atual: a luta mundial por hábitos saudáveis de vida. 

http://alimentacaoforadolar.com.br/quais-sao-as-fases-da-historia-da-alimentacao/ <acesso em 28/11/2017> (com 
adaptações) 



a) Mas a evolução não parou por aí. A partir dos anos 90, os alimentos passaram a ser 
vistos como sinônimos de bem-estar, redução de riscos de doenças e como veículos de 
uma melhor qualidade de vida para a população. O culto pela boa forma estava no 
auge e, com ele, a valorização da cozinha saudável. Assim, surgiram os produtos diet, 
mais indicados para diabéticos, e light, que apresentam menos calorias sem prejuízo 
do sabor. 

b) No final da II Guerra Mundial, os refugiados que se encontravam concentrados nos 
países industrializados da Europa tinham como preocupação essencial a reconstrução 
pós-guerra. Esse processo, apoiado por iniciativas como o Plano Marshall, originou um 
crescimento econômico forte e sustentado, trazendo um vasto conjunto de benefícios 
a pessoas que tinham sofrido as anteriores privações da guerra e da recessão 
econômica. 
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c) O rápido crescimento da economia mundial permitiu a uma grande porcentagem da 
população europeia refugiada iniciar uma nova vida em países como os Estados 
Unidos, Canadá, Austrália e Israel, locais com carência existente no mercado de 
trabalho, o que contribuiu para a prosperidade dessas sociedades. Foi nesse período 
que começaram a surgir os primeiros alimentos industrializados, permitindo à indústria 
alimentícia ampliar a sua área de atuação. 

d) No período de ascensão econômica do pós-guerra até a década de 1970, o alimento 
industrializado se consolidou, com forte influência americana sobre os produtos. No 
período, entrou em cena a “geração Refrigerante”. Se as primeiras necessidades da 
humanidade estavam centradas na busca do alimento e na proteção contra os 
predadores, as necessidades dessa geração eram muito diferentes. 

e) A exigência estava naquilo que desse prazer, mas, não necessariamente, fosse  
indispensável. O advento da industrialização e da produção de massa possibilitou – e 
ao mesmo tempo exigiu, para sua continuidade – a formação de um mercado 
consumidor capaz de absorver a produção crescente de serviços e produtos que eram, 
talvez, desnecessários à sobrevivência biológica das pessoas. 
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05. Assinale a opção correta em relação às estruturas do texto. 

Um dos processos mais utilizados hoje em dia para a conservação de alimentos se deve (1) 
às descobertas de Louis Pasteur. Até então acreditava-se que a conservação se dava apenas 
porque (2) os recipientes utilizados isolavam os produtos do ar, que seria a única fonte de 
contaminação. Pasteur provou que não era bem assim. O cientista francês fora chamado 
para resolver o problema da rápida fermentação de vinhos, que (3) vinha prejudicando a 
indústria vinícola da França. Após experiências, Pasteur descobriu que a acidificação do 
vinho era causada pela presença de microrganismos presentes na própria bebida. Ao mesmo 
tempo verificou que esses microrganismos eram eliminados ao serem submetidos com uma 
(4) temperatura em torno de 60ºC durante um determinado período. O método usado no 
vinho foi aplicado com sucesso por Pasteur também na produção da cerveja. No século XX 
foi desenvolvida a ultrapasteurização, utilizada principalmente para o (5) tratamento de 
leite. Por esse processo, o leite é submetido a temperaturas entre 140ºC e 150ºC por 2 a 4 
segundos e imediatamente resfriado para temperatura inferior a 32ºC. O leite é então 
acondicionado em embalagens cartonadas ou assépticas, chamadas também de “longa 
vida”. 

http://alimentacaoforadolar.com.br/quais-sao-as-fases-da-historia-da-alimentacao/ <acesso em 28/11/2017> (com adaptações) 



Para que o texto fique gramaticalmente correto é necessário substituir: 

a) “se deve” (1) por deve-se. 
b) “porque” (2) por por que. 
c) “que” (3) por o que. 
d) “com uma”(4) por a uma. 
e) “para o”(5) por para no. 



06. Assinale a opção em que o trecho está gramaticalmente correto. 

a) Uma simples pastagem pode tornar um pesadelo e causar muitos transtornos para o 
rebanho bovino. É bastante comum presenciarmos a ocorrência de intoxicação em 
consequência do consumo de plantas nocivas. 

b) A quantidade de plantas para que a intoxicação ocorra é bastante relativa e vai 
depender da espécie ingerida. Geralmente, o problema desencadeia depois que animal 
consome essas plantas por um período longo. 

c) Os sinais de intoxicação, nos casos de consumo prolongado, são distúrbios hepáticos e 
gastrointestinais. O diagnóstico pode ser realizado com base nas informações sob os 
tipos de plantas da região em que o animal vive e nos sintomas apresentados. 

d) O controle da intoxicação está no combate dessas plantas, por meio de um eficaz 
manejo, o que requer conhecimento aprofundado acerca da flora. Às vezes algum 
pequeno descuido pode provocar grandes perdas. 

e) O tratamento passa pelo uso de medicamentos em que promovam o restabelecimento 
das funções hepáticas e a eliminação das toxinas do organismo do animal. 

http://www.revistaveterinaria.com.br/2017/11/07/plantas-toxicas-se-destacam-em-casosemergenciais- 
com-bovinos-a-campo/ <acesso em 28/11/2017> (com adaptações) 



07. Assinale a opção que apresenta desvio gramatical. 

a) As bactérias de Anthrax, devido ao seu potencial lesivo, podem levar o animal 
infectado à morte em poucos dias, por conta do comprometimento do aparelho 
respiratório. 

b) O contágio pode ocorrer por contato direto com animais mortos e infectados, por via 
cutânea (por meio de feridas), por ingestão de carne crua e por inalação. 

c) Anthrax é uma doença causada por bactérias altamente infecciosas, e que pode atingir 
tanto animais quanto seres humanos, cuja maior incidência em animais herbívoros. 

d) Os sinais, de início, se assemelham a uma gripe quando a infecção é por inalação. 
Sendo por via gastrointestinal, primeiro surgem vômitos, diarreia, perda de apetite, 
febre e dor abdominal. Em alguns casos, quando a doença se manifesta de forma 
cutânea, o primeiro sinal são as feridas na pele. 

e) O Anthrax pode ser encontrado em várias partes do mundo, porém está mais presente 
em países com programas sanitários deficientes. 

http://www.revistaveterinaria.com.br/2017/08/16/voce-ja-ouviu-falar-no-anthrax/ <acesso em 
28/11/2017> (com adaptações) 

Professor Décio Terror 



O termo Bioeconomia designa __1__ ideia de uma estrutura industrial baseada em 
materiais, processos e serviços biológicos desenvolvidos de maneira sustentável. Setores 
da economia global, como a agricultura e a pecuária, têm suas bases econômicas em 
alterações biotecnológicas de forma __2__ elevar a qualidade e quantidade da produção. 
Hoje o conceito de Bioeconomia é utilizado para descrever pelo menos três conceitos 
baseados na noção de que os sistemas e recursos biológicos podem ser manipulados para 
manter os atuais sistemas industriais de produção, consumo e acumulação de capital: a 
economia de biomassa também designada de produção primária, relacionada ao 
melhoramento genético; a economia da biotecnologia industrial, identificada pelos 
biocombustíveis e alterações moleculares; e a economia da saúde, relacionada __3__ 
farmacogenética, aos alimentos funcionais, aos equipamentos médicos e __4__ 
terapêutica em que se enquadra a terapia com células tronco. Devido __5__ suas 
características multifuncionais, as células tronco vêm sendo utilizadas no ramo médico 
veterinário com o objetivo de tratar diferentes doenças que acometem tanto os grandes 
como os pequenos animais. 

https://www.nucleodoconhecimento.com.br/veterinaria/terapeutica-das-celulas-tronco 
<acesso em 28/11/2017> (com adaptações) 



08. Assinale a opção que preenche as lacunas de forma gramaticalmente correta. 

    1  2  3  4  5 

a)  a  a  à  à  às 
b)  à  à  a  a  as 
c)  a  à  a  à  às 
d)  a  à  à  a  às 
e)  à  à  à  a  as 
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09. Assinale a opção que está de acordo com as ideias do texto. 

Atualmente, a importância do uso de estratégias alternativas para a preservação da 
biodiversidade está em evidência. Visto que a criação de bancos de germoplasma é uma 
alternativa para a conservação de espécies ameaçadas, essa é uma técnica de suma 
importância para a manutenção da fauna brasileira. Desde o começo da década de 70, 
houve uma crescente preocupação com a necessidade de se preservar recursos genéticos 
essenciais para a alimentação, voltados, principalmente, para a conservação de material 
genético da agricultura e de animais de produção. Somente em julho de 2010, foi criado o 
primeiro Banco de Germoplasma de Animais Selvagens da América Latina, pelo Jardim 
Zoológico de Brasília, como uma estratégia alternativa para a conservação de espécies 
ameaçadas ou em perigo de extinção, utilizando tanto gametas como células somáticas e 
células-troncos. É urgente a criação de novos bancos ou redes de pesquisa inter-regionais 
voltados a essa preservação tecidual. 

http://www.pvb.com.br/?link=verart&tipo=ID&campo1=1750 <acesso em 28/11/2017> (com 
adaptações) 
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a) Os primeiros bancos de germoplasma, criados na década de 70, estavam voltados para 
a preservação da fauna selvagem em perigo de extinção. 

b) O Banco de Germoplasma de Animais Selvagens da América Latina, em Brasília, 
conserva gametas, células somáticas e células-troncos de espécies ameaçadas de 
extinção. 

c) A intenção de preservar recursos genéticos para a alimentação, vindos da agricultura e 
dos animais de produção surgiu no Jardim Zoológico de Brasília. 

d) A conservação de material genético de animais de produção surgiu simultaneamente à 
conservação de material genético de animais selvagens. 

e) Recursos genéticos essenciais para assegurar a alimentação estão no Banco de 
Germoplasma de Animais Selvagens da América Latina, em Brasília. 
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10. Assinale a opção correta em relação ao que propõe o Manual de Redação da 
Presidência da República. 

a) Aviso e ofício são modalidades de comunicação oficial praticamente idênticas. A única 
diferença entre eles é que o aviso é expedido exclusivamente por Deputados e 
Senadores, para autoridades de mesma hierarquia, ao passo que o ofício é expedido 
para e pelas demais autoridades. 

b) As comunicações que partem dos órgãos públicos federais devem ser compreendidas 
por qualquer cidadão brasileiro. Um texto com expressões de circulação restrita, como 
a gíria, os regionalismos vocabulares ou o jargão técnico tem sua compreensão 
dificultada. 

c) O fecho de correspondência para autoridades superiores, inclusive o Presidente da 
República deve ser assim padronizado: Renovo os mais altos protestos da minha estima 
e consideração. 

Professor Décio Terror 



d) O gênero gramatical dos adjetivos deve coincidir com o pronome que compõe a 
locução. Assim, mesmo se o interlocutor for homem, o correto é “Vossa Excelência está 
atarefada”, “Vossa Senhoria deve estar satisfeita”. 

e) Empregam-se os superlativos Ilustríssimo e Digníssimo ou título Doutor, mesmo para 
quem não tem o título acadêmico, no endereçamento para as autoridades que 
recebem o tratamento de Vossa Senhoria e para particulares. 
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Texto para as questões de 1 a 7 

Hoje em dia não se tem respeito pela filosofia. Quando meu colega Ned Block contou ao 
pai, que se especializara nessa matéria, a resposta foi “Luft” — palavra iídiche que 
significa “ar” e também designa um sonhador sem senso prático. 
Mas, longe de serem estéreis e sonhadoras, as ideias dos filósofos podem ter 
repercussões durante séculos. A tábula rasa e suas doutrinas acompanhantes infiltraram-
se na sabedoria convencional de nossa civilização e afloraram repetidamente em lugares 
inesperados. 
William Godwin (1756-1835), um dos fundadores da filosofia política liberal, escreveu que 
“as crianças são uma espécie de matéria-prima posta em nossas mãos” e suas mentes, 
“uma folha de papel em branco”. Até Walt Disney inspirou-se na metáfora e escreveu: 
“Imagino a mente de uma criança como um livro em branco”. Rousseau não poderia ter 
antevisto Pocahontas, o mais rematado exemplo de bom selvagem. 
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A alma de Rousseau parece ter sido canalizada pelo autor de um artigo recentemente 
publicado na página de Opiniões do Boston Globe no Dia de Ação de Graças: “Eu diria que 
o mundo que os nativos americanos conheciam era estável, mais feliz e menos bárbaro 
que nossa sociedade atual. A harmonia da comunidade era grande, pois os nativos 
respeitavam o que os circundava.”  
Também a terceira doutrina, o “fantasma da máquina”, continua a marcar presença nos 
tempos modernos. Em 2001, o presidente americano anunciou que o governo não 
financiaria pesquisa sobre células-tronco humanas se os cientistas tivessem de destruir 
novos embriões para obtê-las. Essa política ele derivou de consultas não só com cientistas, 
mas também com filósofos e pensadores religiosos. Muitos deles alicerçaram o problema 
moral no “recebimento da alma”. Alguns afirmavam que esse momento ocorre na 
concepção. Esse argumento revelou-se decisivo. A talvez mais promissora tecnologia 
médica do século XXI foi decidida ponderando-se a questão moral: quando o fantasma 
entra na máquina? 
Essas são apenas algumas impressões digitais que essas doutrinas deixaram na vida 
intelectual moderna. 

PINKEY, Steven. Tábula rasa: a negação contemporânea da natureza humana. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2004, p. 31-33 (com adaptações). 



01. O trecho do texto que resume a tese defendida pelo autor, no que se refere à 
importância da filosofia para a nossa civilização, é 

a) “Luft — palavra iídiche que significa ‘ar’ e também designa um sonhador sem senso 
prático.” (linhas 2 e 3). 

b) “Mas, longe de serem estéreis e sonhadoras, as ideias dos filósofos podem ter  
repercussões durante séculos” (linhas 4 e 5). 

c) “William Godwin (1756-1835), um dos fundadores da filosofia política liberal, escreveu 
que “as crianças são uma espécie de matéria-prima posta em nossas mãos” (linhas 9 e 
10. 

d) “Até Walt Disney inspirou-se na metáfora e escreveu: ‘Imagino a mente de uma criança 
como um livro em branco’” (linhas 11 e 12). 

e) “A alma de Rousseau parece ter sido canalizada pelo autor de um artigo recentemente 
publicado” (linhas 13 e 14). 
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02. As doutrinas em que se fundamenta o autor para exemplificar a sua argumentação, 
conforme definidas no texto, são 

a) a tábula rasa, o bom selvagem e o “fantasma da máquina”. 
b) a tábula rasa, a filosofia política liberal e o “fantasma da máquina”. 
c) o bom selvagem, o “fantasma da máquina” e o “recebimento da alma”. 
d) a filosofia política liberal, o “fantasma da máquina” e as células-tronco. 
e) o bom selvagem, a política das células-tronco e o “fantasma da máquina”. 

Professor Décio Terror 



03. No trecho “Rousseau não poderia ter antevisto Pocahontas, o mais rematado exemplo 
de bom selvagem” (no terceiro parágrafo), a palavra em destaque poderia ser substituída, 
sem perda para o sentido geral do texto e mantendo a correção gramatical, por 

a) famoso. 
b) esquisito. 
c) delicado. 
d) inusitado. 
e) acabado. 
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04. Assinale a opção que, mantendo a coerência das ideias e a correção gramatical, 
representa uma reescritura do seguinte trecho do texto: “Em 2001, o presidente 
americano anunciou que o governo não financiaria pesquisa sobre células-tronco 
humanas se os cientistas tivessem de destruir novos embriões para obtê-las.” 

a) O presidente americano anunciou que o governo não financiaria, em 2001, pesquisa 
sobre células-tronco humanas se os cientistas tivessem de destruir novos embriões 
para obtê-las. 

b) O presidente americano em 2001, anunciou que o governo não financiaria pesquisa 
sobre células-tronco humanas, se os cientistas tivessem de destruir novos embriões 
para obtê-las. 

c) Em 2001, se os cientistas tivessem de destruir novos embriões, para obter células-
tronco humanas o presidente americano, anunciou que o governo não financiaria esse 
tipo de pesquisa. 
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d) O governo não financiaria, em 2001, pesquisa sobre células-tronco humanas se os 
cientistas tivessem de destruir novos embriões para obtê-las, foi o que o presidente 
americano anunciou. 

e) O presidente americano, em 2001, anunciou que, se os cientistas tivessem de destruir 
novos embriões para obter células-tronco humanas, o governo não financiaria 
pesquisa sobre essas células. 
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05. Segundo o texto, as doutrinas apresentadas deixaram na vida intelectual moderna 
algumas “impressões digitais”. Observando o sentido atribuído no texto a essa expressão, 
assinale a opção com a passagem que não apresenta nenhuma “impressão digital” das 
teorias abordadas. 

a) “Até Walt Disney inspirou-se na metáfora” – 3º parágrafo 
b) “e também designa um sonhador sem senso prático” – 1º parágrafo 
c) “Pocahontas, o mais rematado exemplo de bom selvagem” – 3º parágrafo 
d) “as crianças são uma espécie de matéria-prima posta em nossas mãos” – 3º parágrafo 
e) “Muitos deles alicerçaram o problema moral no ‘recebimento da alma’” – 5º parágrafo 
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06. O termo destacado e que se encontra entre vírgulas no trecho “William Godwin (1756-
1835), um dos fundadores da filosofia política liberal, escreveu” é um 

a) aposto. 
b) vocativo. 
c) sujeito posposto. 
d) predicativo do sujeito. 
e) adjunto adverbial deslocado. 

Professor Décio Terror 



07. Observe a estrutura do seguinte trecho adaptado do texto: 

William Godwin escreveu que “as crianças são uma espécie de matéria-prima posta em 
nossas mãos” e suas mentes, “uma folha de papel em branco”. 

Assinale a opção correta sobre o que esse trecho contém. 

a) Uma vírgula opcional. 
b) Dois pares de aspas, ambos usados para dar ênfase. 
c) Elipse de verbo de ligação e de conjunção integrante. 
d) Dois adjuntos adverbiais coordenados por meio de conjunção aditiva. 
e) Um período com duas orações: uma oração principal e uma subordinada adverbial. 

Professor Décio Terror 



Texto para as questões 8, 9 e 10 

Às dez horas da manhã deste dia em que estamos, dois policiais à paisana subiram ao 
quarto andar e tocaram à campainha. Veio abrir-lhes a mulher do médico, que perguntou, 
Quem são vocês, que querem, Somos agentes da polícia e trazemos ordem de levar o seu 
marido para um interrogatório, não vale a pena que se canse a dizer-nos que saiu, a casa 
encontra-se vigiada, por isso não temos dúvidas de que ele esteja aqui, Não há qualquer 
razão para que tenham de interrogá-lo, a acusada de todos os crimes, pelo menos até 
agora, tenho sido eu, Esse assunto não é da nossa conta, as ordens que recebemos são 
estritas, levar o médico, não a mulher do médico, portanto, se não quiser que entremos à 
força, vá chamá-lo, e já agora prenda esse cão, não vá acontecer-lhe algum acidente. A 
mulher fechou a porta. Abriu-a outra vez pouco depois, o marido vinha com ela, Que 
desejam, Levá-lo para um interrogatório, já o tínhamos dito à sua mulher, não vamos levar 
o resto do dia a repeti-lo, Trazem credenciais, um mandado, Mandado não é necessário, a 
cidade está sob estado de sítio, quanto às credenciais, aqui estão os nossos cartões, veja 
se lhe servem, Terei primeiro de mudar de roupa, Um de nós acompanha-o, Têm medo 
que eu fuja, de que me suicide, Só cumprimos ordens, nada mais. 

SARAMAGO, José. Ensaio sobre a lucidez. São Paulo: Companhia das Letras, 2004, p. 323. 



08. O trecho do texto em que há um acento indicativo de crase empregado 
opcionalmente é 

a) “Às dez horas” (linha 1). 
b) “à paisana” (linha 2). 
c) “à força” (linha 15). 
d) “à sua mulher” (linha 20). 
e) “às credenciais” (linha 23). 



09. No que se refere às estruturas sintáticas do trecho “Veio abrir-lhes a mulher do 
médico, que perguntou, Quem são vocês” (linhas 3 e 4), é correto afirmar que 

a) o termo “a mulher do médico” é o sujeito do verbo “perguntou”. 
b) o pronome “que” e o pronome à qual são permutáveis na frase. 
c) o pronome “que” tem a função de um complemento verbal. 
d) o objeto direto do verbo “abrir” está subentendido. 
e) a vírgula após “médico” é opcional. 



10. Considerando que as estruturas linguísticas do texto de Saramago seguem regras 
próprias do autor, assinale a opção em que a reescritura de passagem desse texto está de 
acordo com a prescrição gramatical vigente para a modalidade escrita formal da língua 
portuguesa. 

a) “Veio abrir-lhes a mulher do médico, que perguntou, Quem são vocês, que querem,” 
Veio abrir a porta a mulher do médico que perguntou: 
— Quem são vocês e que querem. 

b) “Não há qualquer razão para que tenham de interrogá-lo, a acusada de todos os 
crimes, pelo menos até agora, tenho sido eu,” 
— Não há qualquer razão, para que tenham de interrogá-lo; a acusada de todos os 
crimes pelo menos até agora, tenho sido eu. 



c) “Abriu-a outra vez pouco depois, o marido vinha com ela, Que desejam, Levá-lo para 
um interrogatório.” 
Abriu a porta outra vez, pouco depois. O marido vinha junto com ela. 
— Que desejam? 
— Levá-lo para um interrogatório. 

d) “Esse assunto não é da nossa conta, as ordens que recebemos são estritas, levar o 
médico, não a mulher do médico, portanto, se não quiser que entremos à força, vá 
chamá-lo, e [...]”. 
— Esse assunto não é da nossa conta. As ordens que recebemos são estritas; levar o 
médico, não sua mulher, portanto, se não quiser que entremos à força vá chamá-lo, e 
[...] 



e) “Terei primeiro de mudar de roupa, Um de nós acompanha-o, Têm medo que eu fuja, 
de que me suicide, Só cumprimos ordens, nada mais.” 
— Terei primeiro de mudar de roupa. Um de nós acompanha-o. 
— Têm medo que eu fuja, de que me suicide! 
— Só cumprimos ordens, nada mais. 
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