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Texto I 

 

O JOVEM POLICIAL 

 

“Eu estava botando gasolina no tanque do 

meu carro e do meu lado estava dois carros da 

Brigada Militar. Dois policiais falavam com 

alguém do posto. Um terceiro, bem junto da 

minha janela, de costas para mim, portava 

uma arma grande, que na minha ignorância 

acho que poderia ser um fuzil ou uma 

metralhadora. Estava ali, sozinho, e comecei a 

observá-lo sem que me notasse. Tenso, 

alerta, consciente de sua missão, olhava para 

os lados empunhando a sua arma com o cano 

voltado para baixo. Seu rosto era jovem, tão 

jovem que me comovi. Podia ser meu filho. 

Mais: podia ser meu neto. Estava tão 

concentrado no seu dever, tão alerta na sua 

posição, que fiquei imaginando se, ou quando, 

ele poderia levar um tiro de algum bandido. 

Poderia ficar lesado gravemente. Poderia 

morrer. Por mim, por você, por um de nós, em 

qualquer parte do Brasil, não importa que 

nome se dê a sua corporação, nem se é da 

guarda estadual, municipal ou federal. Esses 

jovens se expõem por nós. Morrem por nós. 

Tentam, num país tão confuso, proteger o 

cidadão. A gente realmente pensa nisso? Uma 

vez ao dia, uma vez por semana, uma vez ao 

mês? 

Tentei imaginar também como eu me 

sentiria se um dos meus netos tivesse essa 

profissão. Que suspiro de alívio a cada noite, 

ou a cada manhã, sabendo que ele estava em 

casa. Que angústia sempre que se noticiasse 

uma perseguição, um tiroteio. Quanto ganha 

para se expor assim um rapaz desses? Esse 

tinha na mão esquerda uma fina aliança. Podia 

ter filhos, com certeza muito pequenos, dada 

sua pouca idade. Que vida a de milhares de 

famílias, em troca, penso eu, de uma 

compensação financeira diminuta. 

Impressionada com sua seriedade, com a 

realidade concreta daquela arma enorme, e 

com quanto de repente me senti em dúvida 

com aquele quase menino, teimei em 

adivinhar: quanto ganharia ele? Tanto quanto 

uma boa empregada doméstica, que não 

arrisca a vida, embora seja importantíssima 

numa casa bem organizada onde a valorizam? 

Tanto quanto uma professora de escola 

elementar, que vende quinquilharias ou doces 

feitos em casa para colegas no intervalo, a fim 

de se sustentar? 

Tanque cheio, saí rodando, pensativa: a 

educação e a segurança são o primeiro eixo da 

vida de um país digno. Elas e outros tantos 

fatores. Mas eu, naquele dia, quis pensar em 

educação e segurança. Com elas gastam-se 

quilômetros de papel e uma eternidade de 

falação. Se fôssemos um país mais educado, 

menos policiais morreriam por nós, com 

certeza menos cidadãos seriam assaltados, 

violentados e mortos, menos jovens se 

tornariam malfeitores, menos força teriam os 

narcotraficantes. Menos jovens de classe 

média alta se matariam nas estradas ou 

venderiam drogas mortais a seus colegas nas 

escolas ou nos bares. 

O problema, o dilema, a tragédia é saber 

por onde começar: educação começa em casa. 

Mas, diz um psicólogo amigo meu, os meninos 

(e as meninas) problemáticos (aqui não falo 

dos saudáveis que constroem uma vida) em 

geral não tem pai nem mãe em casa, e tem 

poucos modelos bons a seguir. Nas escolas, 

professores e professoras são mal pagos, 

desestimulados, sobrecarregados e 

desanimados (não todos, portanto não me 

xinguem por isso). Nesse caso, a educação 

deveria começar pelo alto: pelas autoridades, 

pelos políticos, pelos líderes. Não posso dizer 

que o Brasil está sendo brindado com uma 

maioria de políticos modelares, de líderes 

positivos, de autoridades de atitude 

impecável. 

Então vivemos um dilema triste: começar 

por baixo, pela faixa etária menor, pela 

educação em casa e nos primeiros anos da 

escola, ou começar a reformar a mentalidade 

dos altos escalões, onde alguns líderes se 

destacam pela autoridade moral e elevada 

postura, mas a maioria, sinto muito, está 

longe disso? 

Não creio que haja resposta. Eu não a 

tenho. Quem tiver que sugira aos governos, 

ou aos pais, ou aos colégios. De momento, 

parece-me que estamos apenas despertando 

para essa crucial questão, sem a qual nada se 

fará de importante neste nosso país das 

utopias”. 

 

Texto adaptado     (Lya Luft. Revista Veja, nº 

2044, 23/01/2009) 

 

01. De acordo com o texto, 

 

a) as principais vítimas da violência são os 

jovens que não têm acesso à educação e à 

segurança de qualidade. 

b)  são raras as pessoas que refletem 

sobre o papel dos policiais que sempre estão 
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salvando vidas e colocando em risco a vida 

deles. 

c) a violência está atrelada à ausência de 

educação de qualidade, pois se houvesse 

políticas públicas concretas de educação, 

consequentemente a criminalidade diminuiria.  

d) a solução para os problemas relativos à 

segurança pública, hoje, diz respeitoàs 

instituições policiais, que devem ser fortes e 

eficientes. 

 

02. A autora utilizou um argumento de 

credibilidade ao inserir a voz de um psicólogo. 

Quanto à inserção dessa voz, qual a 

intencionalidade comunicativa de Luft? 

 

a) Reforçar que a possível solução para os 

problemas relativos à segurança pública só 

acontecerá se existir uma articulação entre o 

poder público e a sociedade civil que devem 

perceber a educação com peça crucial para a 

construção de uma sociedade menos violenta 

e mais pacífica. 

b) Enfatizar que somente a educação pode 

diminuir drasticamente a violência. 

c) Ratificar a ideia de que os adolescentes 

problemáticos são oriundos de famílias 

desestruturadas, não tendo, assim, exemplos 

a seguir. 

d) Evidenciar que se a educação for construída 

nos altos escalões do poder público, a 

criminalidade será efetivamente menor. Pois, 

quando os líderes derem exemplos de 

cidadania, os jovens serão norteados por 

valores nobres, o que contribuirá para uma 

sociedade mais igualitária.  

 

03. Ao perguntar “A gente realmente pensa 

nisso?”, a autora por meio da forma 

pronominal destacada, refere-se: 

 

a) a dois policiais que falavam com alguém do 

posto. 

b) à tensão consciente, provocada pela missão 

dos jovens policiais. 

c) à ideia de que aquele jovem poderia ser seu 

neto. 

d) ao fato de que os jovens policiais morrem 

por nós e tentam proteger o cidadão. 

 

04. Sobre a oração destacada em “Seu rosto 

era jovem, tão jovem que me comovi.”, 

assinalealternativa correta. 

 

a) Restringe o sentido da oração que é 

subordinada adjetiva. 

b) Universaliza o sentido da oração que é 

subordinada adjetiva. 

c) Há uma relação de causa e consequência, 

portanto a oração destacada desempenha 

função própria de advérbio, sendo assim 

adverbial consecutiva. 

d) É introduzida por um “que”, o qual exerce 

duplo papel: substitui o termo antecedente e 

converte a oração em adjetivo. 

 

05. Nas orações“Se fôssemos um país mais 

educado, menos policiais morreriam por nós.”, 

percebe-se um paralelismo sintático que se 

concretiza através: 

 

a) da conjunção condicional “se” acrescida dos 

verbos sere morrer no pretérito imperfeito e 

futuro do pretérito do modo indicativo, 

respectivamente. 

b) da conjunção condicional “se”, dos verbos 

ser (pretérito imperfeito do subjuntivo) e 

morrer (futuro de pretérito do indicativo) Tais 

verbos indicam fatos hipotéticos, dependentes 

um do outro, que podem ser resumidos assim: 

mais educação, menos mortes.  

c) da conjunção condicional “se” que evidencia 

condição e dos verbos ser e morrer que se 

encontram, respectivamente, no pretérito 

imperfeito e pretérito perfeito do modo 

subjuntivo. 

d) da presença da conjunçãocondicional “se”, 

juntamente com os verbos ser e morrer, 

assim como a antítese presente nas palavras 

mais e menos, enfatizando que a educação é 

fundamental para diminuir o número de morte 

de policiais. 

 

06.“Entre as pesquisas que apontam para as 

causas da violência em nosso país, as mais 

pertinentes são, de longe, aquelas que 

associam a educação de qualidade à 

diminuição da criminalidade.”. 

Assinale a alternativa em que o verbo 

destacado apresenta, na oração a que 

pertence, a mesma regência do verbo associar 

no período acima. 

 

a)“Tanque cheio, saí rodando, pensativa.” 

b)“Dois policiais falavam com alguém do 

posto.” 

c)“olhava para os lados empunhando a sua 

arma com o cano voltado para baixo.” 

d)“Menos jovens de classe média alta se 

matariam nas estradas ou venderiam drogas 

mortais a seus colegas nas escolas ou nos 

bares.” 
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07. Apresenta a mesma regra de acentuação 

da palavra fôssemos?  

 

a) alguém.  

b) magnética.  

c) decisões.  

d) açúcar.  

 

08.  A palavra falação foi formada pelo 

processo de: 

 

a) composição por aglutinação. 

b) derivação prefixal. 

c) derivação parassintética. 

d) derivação sufixal. 

 

09. Um texto não é um conglomerado de 

ideias soltas. As frases articulam-se interna e 

externamente, formando uma espécie de teia 

de significados que compõem um todo 

articulado esignificativo – a isso chamamos 

coesão. Sendo assim, assinale, dentre as 

alternativas abaixo, aquela que apresenta o 

elemento coesivo implícito mais adequado 

para relacionar os períodos a seguir: 

 

“Foi então que leu sobre a relação entre o 

sofrimento de um adolescente infrator coma 

família totalmente quebrada espiritual e 

financeiramente. Foi uma verdadeira 

constatação de que o crime, muitas vezes, é 

consequência do meio.” 

 

a) Aquele 

b) Esse 

c) Isto 

d) Isso 

 

10.Assinale a alternativa que classifica, 

correta e respectivamente, o sujeito e a 

transitividade da forma verbal em destaque no 

fragmento abaixo , retirado do Texto I. 

 

“Esse tinha na mão esquerda uma fina 

aliança”. 

 

a) Sujeito Desinencial/Verbo transitivo indireto 

b) Sujeito Simples/verbo transitivo direto 

c) Sujeito indeterminado/verbo transitivo 

indireto 

d) Sujeito Indeterminado/Verbo transitivo 

direto 

 

11. A oração “Um terceiro, bem junto da 

minha janela, de costas para mim, portava 

uma arma grande” encontra-se na voz ativa. 

Caso fosse transposta para a voz passiva, a 

forma verbal resultante seria:  

 

a) era portada 

b) seria portada 

c) foi portada 

d) é portada 

 

12. Observe as orações extraídas do texto e 

assinale a única alternativa em que a norma 

gramatical foi respeitada. 

 

a) “... quanto ganharia ele?” 

b) “...começar por baixo, pela faixa etária 

menor, pela educação em casa e nos 

primeiros anos da escola, ou começar a 

reformar a mentalidade dos altos escalões, 

onde alguns líderes se destacam pela 

autoridade.” 

c) “Eu estava botando gasolina no tanque do 

meu carro e do meu lado estava dois carros da 

Brigada Militar.” 

d) “Mas, diz um psicólogo amigo meu, os 

meninos (e as meninas) problemáticos ..... em 

geral não tem pai nem mãe em casa, e tem 

poucos modelos bons a seguir.” 

 

 

Texto II 

 

Três motivos pelos quais você deve comer 

chocolate 

 

Entre as pesquisas que apontam para 

efeitos positivos do consumo do chocolate, as 

mais numerosas são, de longe, aquelas que 

associam o alimento a benefícios ao coração. 

Segundo um estudo publicado no ano passado 

no British Medical Journal (BMJ), por exemplo, 

é possível diminuir o risco de eventos 

cardiovasculares comendo chocolate amargo 

(com pelo menos 60% de cacau) todos os 

dias. Outro trabalho, feito na Universidade de 

Cambridge e divulgado em 2011, mediu o 

quão benéfico o chocolate pode ser ao 

coração: segundo o estudo, o consumo sem 

excessos do alimento diminui em 37% o risco 

de doenças cardíacas e em 29% as chances de 

acidente vascular cerebral (AVC). 

Parte da redução das chances de 

doenças cardíacas proporcionada pelo 

chocolate pode ser explicada pelo fato de ele, 

antes disso, evitar o surgimento de fatores de 

risco ao coração, como hipertensão ou 

colesterol alto. De acordo com pesquisa 

australiana publicada em 2010 no periódico 

BMC Medicine, por exemplo, o chocolate 
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amargo ajuda a diminuir a pressão arterial de 

pessoas que sofrem de hipertensão. 

Em 2012, um estudo feito por 

pesquisadores da Universidade da Califórnia 

em San Diego, nos Estados Unidos, quebrou o 

mito de que chocolate engorda e ainda 

concluiu, surpreendentemente, que o alimento 

pode, na verdade, ajudar uma pessoa a 

emagrecer. Isso porque, das 1.000 pessoas 

que participaram da pesquisa, aquelas que 

comiam chocolate com maior frequência, 

embora consumissem mais calorias em um 

dia, foram as que apresentaram, em média, 

um índice de massa corporal (IMC) menor. 

Essa relação aconteceu principalmente quando 

o indivíduo consumia chocolate amargo. 

Segundo os autores do estudo, pode ser que 

as calorias no chocolate sejam ‘neutras’ — ou 

seja, que pequenas quantidades do alimento 

beneficiem o metabolismo, reduzam o 

acúmulo de gordura no corpo e, assim, 

compensem as calorias consumidas. Além 

disso, os pesquisadores acreditam que as 

propriedades antioxidantes do chocolate 

estejam por trás dos efeitos positivos 

demonstrados pelo trabalho. 

Em uma pesquisa realizada em 2012 na 

Universidade de Áquila, na Itália, 90 idosos 

com mais de 70 anos que já apresentavam 

sinais de comprometimento cognitivo 

passaram dois meses consumindo diariamente 

uma bebida que misturava leite a um 

achocolatado com alto teor de cacau. A 

quantidade do achocolatado variava de acordo 

com o participante, podendo ser de 990, 520 

ou 45 miligramas por dia. Ao final desse 

período, os pesquisadores avaliaram os idosos 

e descobriram que aqueles que consumiram 

quantidades alta e média do achocolatado, em 

comparação com o restante dos participantes, 

apresentaram uma melhora nos reflexos, na 

capacidade de realizar mais de uma atividade 

ao mesmo tempo, na memória verbal e na de 

trabalho (ou a curto prazo), além de melhores 

resultados em testes que avaliaram o 

raciocínio. Os autores do estudo atribuíram 

tais benefícios aos flavonoides, compostos 

presentes no cacau que, entre outros efeitos 

positivos, também são associados a benefícios 

ao coração — desde que aliados a uma dieta 

saudável. 

 

Adaptado de http://epoca.globo.com/colunas-

e-blogs/isabel-clemente/ 

noticia/2014/03/geracao-de-bpais-avosb.html 

 

13. Em “Essa relação aconteceu 

principalmente quando o indivíduo consumia 

chocolate amargo.” Segundo os autores do 

estudo, pode ser que as calorias no chocolate 

sejam ‘neutras’...”, (3º parágrafo),   a oração 

destacada 

 

a) estabelece uma relação de temporalidade 

com a oração subsequente.  

b) estabelece uma relação de condicionalidade 

com a oração antecedente.  

c) estabelece uma relação de condicionalidade 

com a oração subsequente.  

d) estabelece uma relação de temporalidade 

com a oração antecedente.  

 

14. Em “Além disso, os pesquisadores 

acreditam que as propriedades antioxidantes 

do chocolate...”,(3º parágrafo) , a expressão 

destacada 

 

a) acrescenta uma informação negativa em 

relação ao consumo do chocolate.  

b) exclui, dentre os benefícios do chocolate, 

sua ação antioxidante.  

c) introduz uma dúvida em relação aos 

benefícios do chocolate.  

d) acrescenta uma nova informação benéfica 

em relação ao consumo do chocolate.  

 

15. Em “É possível que se diminua o 

risco de eventos cardiovasculares...”, a oração 

destacada exerce função de 

 

a) sujeito.  

b) complemento nominal.  

c) predicativo.  

d) objeto direto.  

 

16. “Essa relação aconteceu principalmente 

quando o indivíduo consumia chocolate 

amargo.” Nesse período, retirado do 3º 

parágrafo,a expressão destacada refere-se 

 

a) à ingestão de mais chocolate e, 

consequentemente, aumento do peso.  

b) ao aumento do IMC de acordo com a 

ingestão de chocolate amargo. 

c) à diminuição do ritmo metabólico conforme 

a maior ingestão de chocolate amargo.  

d) ao consumo maior de calorias, comendo 

mais chocolate, e apresentação de um IMC 

menor. 

 

17. Assinale a alternativa correta em 

relação à grafia dos pares. 
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a) Compense – compensasão.  

b) Período – periodisação.  

c) Oxidante – oxidação.  

d) Cognitivo – cognissão.  

 

18. Em “Ao final desse período, os 

pesquisadores avaliaram os idosos...”, a 

vírgula foi empregada para 

 

a) separar adjunto adverbial de modo 

deslocado.  

b) separar adjunto adverbial de lugar 

deslocado.  

c) separar advérbio de tempo deslocado.  

d) separar adjunto adverbial de tempo 

deslocado.  

 

19. Em “... o chocolate amargo ajuda a 

diminuir a pressão arterial de pessoas que 

sofrem de hipertensão.”, os termos 

destacados exercem, respectivamente, a 

função morfossintática de 

 

a)adjetivo e adjunto adnominal; substantivo e 

núcleo do objeto direto; pronome relativo e 

sujeito. 

b) adjetivo e complemento nominal; 

substantivo e núcleo do objeto direto; 

pronome relativo e sujeito.  

c) adjetivo e adjunto adnominal; substantivo e 

núcleo do objeto direto; pronome relativo e 

objeto direto. 

d) adjetivo e predicativo do sujeito; 

substantivo e núcleo do objeto direto; 

pronome relativo e sujeito. 

 

20. A função de linguagem predominante no 

texto II é 

 

a) apelativa 

b) metalinguística 

c)fática 

d) referencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


