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Texto 1 

“As emoções não são um privilégio humano. Os bichos também sentem 

tristeza, alegria, raiva, amor. Para compreender ainda mais o comportamento deles, 

os zoólogos tentam decifrar esses estados emocionais, estudando as suas expressões 

corporais. 

       Os elefantes são considerados excelentes modelos para o estudo dos 

sentimentos animais, pois parecem estar sempre com a emoção à flor da pele. 

Quando um deles morre, os outros fazem verdadeiros rituais fúnebres, formando um 

círculo em torno do cadáver, sobre o qual depositam folhas e galhos, enquanto 

choram copiosamente. ” 

 

Com relação às ideias e aos aspectos linguísticos do texto acima, julgue os 

itens que se seguem. 

1. Infere-se do texto que os animais sentem emoções semelhantes às do ser 

humano. Por isso, a necessidade de pesquisar a vida deles. 

2. A justificativa gramatical para a utilização das vírgulas nestas orações: “Para 

compreender ainda mais o comportamento deles, ” e “Quando um deles morre, ” é 

devido ao mesmo aspecto sintático. 

3. Sem prejuízo para a correção gramatical do período, a palavra “para” (1º 

parágrafo) poderia ser substituída por “A fim de”. 

4. As palavras privilégio, fúnebres e cadáver são acentuadas pelo mesmo motivo. 

5. O verbo “sentem” e a locução verbal “tentam decifrar” têm sentidos incompletos 

e exigem objetos diretos. 

6. O primeiro parágrafo do texto é constituído de orações coordenadas que atribuem 

aos períodos uma dinamicidade. 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

7. O 1º parágrafo limita-se a apresentar a causa da redução do número de casos de 

malária no Brasil. 

8. O sentido do vocábulo “Esforço” neste trecho “O esforço do Ministério da Saúde 

em controlar e prevenir a malária no País” (linhas 4 e 5) é esclarecido pelos 

parágrafos 2 e 3. 

9. Em “... a redução dos números de casos registrados em território nacional caiu...” 

(linhas 6 e 7), o verbo poderia ser substituído pela forma caíram para concordar em 

número e pessoa com “casos registrados”. 

 



 

 

 

 

10. No trecho “...o engajamento de gestores, agentes de saúde e entidades parceiras 

também tem sido fundamental.” (linhas 15 a 17), o verbo deveria estar acentuado, 

já que se refere ao um sujeito composto. 

11. O pronome “onde” (linha 21) poderia ser substituído por nos quais ou em que. 

12. Transformando a oração “O recurso foi utilizado para a instalação de mais de 1 

milhão de mosqueteiros com inseticidas.” (linhas 22 a 24) para a voz passiva 

sintética, ficaria correto desta forma: “Utilizou-se o recurso para a instalação de mais 

de 1 milhão de mosqueteiros com inseticidas.”  

13. Inserindo a palavra “essa” após a expressão “vulnerabilidade à” (Linha 21), o 

acento grave seria facultativo. 

14. A ideia expressa por “Casos de malária têm retração de mais de 50% em seis 

anos” (linhas 1 e 2) é comprovada a partir do 2º parágrafo. 

15. A expressão “do Ministério da Saúde” (linha 1) é adjunto adnominal e indica 

simultaneamente posse e o agente da ação. 

  

 

 


