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O ser que é ser e que jamais vacila
Nas guerras imortais entra sem susto,
Leva consigo este brasão augusto
Do grande Amor, da grande Fé tranqüila.

10 DE SETEMBRO DE 2002.
Transcreva estes dados para seu cartão de respostas:

PROVA:

A

MATÉRIA:

01

Os abismos carnais da triste argila
Ele os vence sem ânsias e sem custo...
Fica sereno, num sorriso justo,
Enquanto tudo em derredor oscila.

ATENÇÃO! ESTA PROVA CONTÉM 40 QUESTÕES.
Leia atentamente os TEXTOS I e II. A seguir, responda às questões a
eles referentes.

Ondas interiores de grandeza
Dão-lhe esta glória em frente à Natureza,
Esse esplendor, todo esse largo eflúvio.

TEXTO I

O ser que é ser transforma tudo em flores...
E para ironizar as próprias dores
Canta por entre as águas do dilúvio!

O HUMOR AFASTA DOENÇAS
A medicina agora está estudando
a importância do bom humor e dos
sentimentos positivos na prevenção
e no tratamento de moléstias
Não fumar, manter uma alimentação equilibrada e praticar
exercícios físicos, já está provado, são medidas que fazem viver mais e
melhor. Agora, a medicina estuda a importância do bom humor e dos
sentimentos positivos na prevenção de determinadas doenças e até
mesmo como fator de recuperação de pessoas vitimadas por moléstias
graves. O surradíssimo ditado “rir é o melhor remédio” começa, enfim, a
ganhar respaldo científico. Pesquisas recentes comprovam que boas
risadas (nada a ver com aquelas que somos obrigados a dar quando o
chefe conta uma piada sem graça) podem ter o efeito de uma sessão de
ginástica. Protegem o coração, aliviam o stress, fortalecem o sistema
imunológico, facilitam a digestão e limpam os pulmões.
A risada é o principal objeto desses estudos, por se tratar da
expressão mais explícita do bom humor e da positividade. Sua
interferência no funcionamento do corpo é, portanto, mais fácil de ser
medida. “Quando rimos, rimos com o corpo todo”, define o psiquiatra
americano William Fry, da Universidade de Stanford, especialista no
assunto. Um dos seus maiores efeitos é reduzir a liberação dos
hormônios associados ao stress, o cortisol e a adrenalina. Em excesso,
essas substâncias enfraquecem as defesas do organismo e elevam a
pressão arterial, criando o cenário para o desenvolvimento de infecções e
para um infarto. Um estudo revelador sobre os benefícios do bom humor
para a saúde do coração foi conduzido pelo patologista Lee Berk, diretor
do Centro de Neuroimunologia da Universidade Loma Linda, na Califórnia.
A equipe do doutor Berk acompanhou durante um ano 100 homens que já
haviam enfartado, monitorando diariamente a pressão arterial, as taxas de
adrenalina e as doses de medicamentos de cada paciente. Eles foram
divididos em dois grupos, dos quais um era obrigado a assistir meia hora
por dia a uma comédia televisiva. O resultado foi surpreendente: os que
foram submetidos às sessões de risada sofreram menos episódios de
arritmia, apresentaram redução na pressão arterial e tiveram de tomar
menos remédios contra angina. A recorrência de infarto no grupo dos
risonhos foi de 8%. No outro, de 42%.
(...)
Há algumas semanas, VEJA presenciou o trabalho de dois
integrantes do grupo Doutores da Alegria no Instituto da Criança do
Hospital das Clínicas, em São Paulo. Transformados nos personagens
Krebs Croc e Dona Juca Pinduca, eles quebraram o silêncio sepulcral da
enfermaria do 4º andar do hospital. (...) Foram direto para o quarto
número 6, onde Jane Genoíno Mota, de 9 anos, estava ligada a aparelhos
que monitoravam as funções vitais e injetavam remédios pelas veias.
Vítima de uma disfunção grave na glândula tireóide, a menina se
encontrava internada havia dois meses. Ao bater os olhos em Krebs e
Dona Juca, ela imediatamente abriu um sorriso. Ambos os palhaços
brincaram de tirar piolhos e sapos dos cabelos de Jane. Simularam
arrancar o “miolo mole” dela. Soltaram bolhas de sabão pelo quarto. O
sorriso de Jane virou uma risada gostosa, e a risada, gargalhada. Depois
de conhecer Krebs e Dona Juca, Jane passou a se alimentar e a dormir
melhor. E deixou de esconder-se debaixo do lençol quando o homem de
branco, um doutor de verdade, chegava para examiná-la. O bom humor
não a curou, nem a curará da doença, mas amenizou sua dor e solidão.
“A raça humana tem efetivamente uma única arma, e essa arma é a
risada.”
(Mark Twain, escritor americano)
(Karina Pastore e Cristina Poles, revista Veja, 11 de julho de 2001, p. 98-101.)

(Cruz e Sousa)

01 - Considerando estes trechos do TEXTO I, assinale a alternativa em
que o sentido original foi alterado, modificando seu significado.

a) (...) Tiveram de tomar menos remédios contra angina. Puderam
diminuir a medicação contra angina.
b) (...) por se tratar da expressão mais explícita do bom humor e da
positividade.
Por se tratar da expressão mais sutil do bom humor e da
positividade.
c) (...) e até mesmo como fator de recuperação de pessoas
vitimadas por moléstias graves.
E até mesmo como fator de cura de pessoas vitimadas por
moléstias graves.
d) O surradíssimo ditado “rir é o melhor remédio” começa, enfim, a
ganhar respaldo científico.
O surradíssimo ditado “rir é o melhor remédio” começa, enfim, a
ser apoiado pela ciência.
02 - Da afirmativa de Mark Twain (abaixo do TEXTO I), só NÃO se infere
que a risada pode
a)
b)
c)
d)

desnortear aqueles que nos querem agredir.
esvaziar a dramaticidade de certos momentos.
devolver-nos o bem-estar, desfazendo nuvens de tristeza.
disfarçar nossas angústias e medos, fazendo-nos parecer
superiores.

03 - Leia atentamente o TEXTO I e, a seguir, assinale a alternativa
INCORRETA a seu respeito.
a) O bom humor é enfocado especialmente quando manifestado
através do riso.
b) O cortisol e a adrenalina prejudicam o organismo se excederem
as taxas normais.
c) A medicina está comprovando o que a sabedoria popular já
apregoava sobre os efeitos do humor.
d) A risada não atenua os sintomas das doenças, mas previne-as.
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11 - Ao ler os títulos “O humor afasta doenças” e “Sorriso interior”, é
INCORRETO afirmar que

04 - Do TEXTO I, só se pode inferir que
a) a risada dispensa atividades físicas, como a ginástica.
b) o Brasil ainda não possui grupos trabalhando dentro dessa
filosofia.
c) a risada atua beneficamente em todo o organismo, com
imensurável abrangência.
d) assistir diariamente a uma comédia televisiva foi uma das
prescrições que diferenciaram um dos grupos tratados pelo Dr.
Berk.
05 - O TEXTO I termina com a seguinte frase: “ O bom humor não a
curou, nem a curará, mas amenizou a sua dor e solidão.” Associada
a todo o texto, ela só NÃO indica que
a) apenas bom humor não cura doenças.
b) o humor positivo ameniza a tristeza.
c) a enfermidade de Jane é muito grave e já não pode ser curada
apenas com o humor.
d) o bom humor alivia males físicos e psíquicos.

I - O amor e a fé tornam as pessoas seguras, inabaláveis.
II - Ímpetos advindos da própria natureza humana podem ser
facilmente dominados por indivíduos serenos, superiores.
III - Os seres que conquistaram o Amor e a Fé são sempre felizes, já
não sofrem.

12 - A medicina agora está estudando a importância do bom humor e
dos sentimentos positivos na prevenção e no tratamento de
moléstias.
Nas palavras destacadas, constata-se, respectivamente, a seguinte
seqüência de letras e fonemas:
a)
b)
c)
d)

9 – 9 / 5 – 3 / 11 – 10 / 9 – 9
9 – 8 / 5 – 4 / 11 – 9 / 9 – 8
9 – 7 / 5 – 5 / 10 – 9 / 8 – 8
9 – 9 / 4 – 4 / 10 – 10 / 8 – 7

a)
b)
c)
d)

Assinar o documento não trás dificuldade nenhuma ao povo.
Não sei porque tanto riso.
Poucos sabem por que você está pensativo.
A atitude púdica de certas mulheres me surpreende.

I - ar-te-ri-al, ex-ces-so, su-bs-tân-cia
II - guer-ras, di-lú-vio, pi-a-da
III - res-pal-do, ob-je-to, pres-são

I.
I e II.
I e III.
II e III.

Está(ão) correta(s) apenas

07 - Do TEXTO II, só NÃO se pode deduzir que
a) o bom humor é manifestação de inteligência apurada.
b) quem conquista serenidade e bom humor possui certa
superioridade.
c) quem tem fé e amor pode rir até dos próprios sofrimentos.
d) a expressão “o ser que é ser” refere-se aos indivíduos que
possuem a grandeza interior da serenidade.
08 - Tendo em vista o desenvolvimento do TEXTO II, pode-se inferir que
o “sorriso interior”
a) significa achar graça em tudo, mantendo o bom humor até nos
momentos de dor e sofrimento.
b) reside no fato de superar serenamente os obstáculos com amor,
fé e serenidade.
c) acontece quando se ri para amenizar o sofrimento e ignorar as
próprias dores.
d) é aquele que acontece discreta e intimamente, sem que ninguém
perceba.
09 - Assinale o item cuja afirmativa CONTRADIZ a idéia defendida pelos
dois textos.
“Quem ri por último, ri melhor.”
“Muito riso, pouco siso.”
“O humor é virtude de reis.”
“Ninguém poderá me fazer
consentimento.”

neles não há encontro vocálico.
apresentam, respectivamente, dezessete e treze fonemas.
em “Sorriso interior”, há dois dígrafos e um encontro consonantal.
em “O humor afasta doenças”, há dois dígrafos e um encontro
consonantal.

14 - Observe a divisão silábica dos vocábulos abaixo.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

13 - Assinale a alternativa em que NÃO há erro de ortografia.

06 - Leia com atenção as frases abaixo, baseadas no TEXTO II.

a)
b)
c)
d)

2

infeliz

sem

meu

I e II.
II e III.
I e III.
I, II, III.

15 - Assinale a alternativa cujas palavras devem ser graficamente
acentuadas, respectivamente, pelas mesmas normas de glória,
fácil, está, imunológico.
a)
b)
c)
d)

Ruídos, límpida, verás, ínterim.
Pátria, hífen, geléia, mártir.
Juízes, revólver, têm, temática.
Incêndio, caráter, refém, protótipo.

16 - Leia atentamente as afirmativas abaixo.
I - No vocábulo surradíssimo, observa-se a derivação sufixal.
II - Os vocábulos sorriso, arterial e ironizar são formados por
sufixos nominais.
III - Patologia é formado por hibridismo.
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)
a)
b)
c)
d)

próprio

10 - O ditado “rir é o melhor remédio” encerra uma sabedoria popular,
que é melhor traduzida nos seguintes versos:
a) “O ser que é ser e que jamais vacila
Nas guerras imortais entra sem susto.”
b) “Leva consigo o brazão augusto
Do grande Amor, da grande Fé tranqüila.”
c) “Os abismos carnais da triste argila
Ele os vence sem ânsias e sem custo...”
d) “Fica sereno, num sorriso justo,
Enquanto tudo em derredor oscila.”

a)
b)
c)
d)

I.
I e II.
II.
I, II e III.

17 - Assinale a alternativa cujos vocábulos são, respectivamente,
formados pelo mesmo processo: vitimadas, amoral, arterial.
a)
b)
c)
d)

Patologista, diariamente, televisiva.
Stress, imunológico, risonho.
Prevenção, interferência, recorrência.
Grandeza, imortal, positividade.
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18 - As orações destacadas dos versos de Bocage podem ter a função
de substantivo (1) ou adjetivo (2). Assinale a alternativa que
apresenta a correlação INCORRETA.
a) “À cândida Filena estar unido
Julgastes que um pastor não merecia:
A mais doce prisão de Amor partistes.”
b) “Que doçura! Que encanto!
Este som faz que em êxtase me sinta!...
É verdade, é verdade: os anjos ouço...”

(2)

(1)

c) “Na mente vos observo: ei-lo a teu lado
implorando ao Senhor, que os maus flagela,
Perdão para o seu povo alucinado:”
d) “Envergonha-te ao menos
De seres só feliz quando o permite
O teu rival soberbo,”

(2)

(1)
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22 - Escreva (V) para as afirmativas verdadeiras e (F) para as falsas e,
em seguida, assinale a alternativa com a seqüência correta.
( ) No modo indicativo, o pretérito imperfeito expressa ação
passada que se prolonga até o presente, o pretérito mais-queperfeito expressa fato passado anterior a outro que também já
é passado, e o pretérito perfeito expressa ação já concluída
em época passada.
( ) No período: “Não deixeis para amanhã o que podeis fazer
hoje.”, os verbos estão, respectivamente, nos modos
imperativo e indicativo.
( ) Na frase: “O diretor aborrecia-se sem razão.”, o verbo está na
voz passiva.
( ) Em “Precisa-se de candidatos aplicados.”, tem-se voz ativa.
( ) Em “Não te destruas com álcool, fumo e demais drogas.”,
constata-se voz reflexiva.
a)
b)
c)
d)

V–F–F–V–V
F–V–V–F–F
F–F–V–F–F
V–V–F–V–V

19 - Assinale a alternativa INCORRETA quanto à morfologia.
a) Em “Eu canto porque o instante existe / E a minha vida está
completa”, há conjunção coordenativa.
b) Nos versos “Embora o sopro ardente da calúnia crestasse os
sonhos meus, / Nunca descri do bem da justiça, nunca descri de
Deus”, há três verbos.
c) O verso “Eras na vida a pomba predileta” apresenta verbo de
ligação e substantivo.
d) Os versos “Pensava em ti nas horas de tristeza, / Quando estes
versos pálidos compus” apresentam interjeição, adjetivo e
substantivo.

23 - Assinale a alternativa em que os verbos foram empregados de
acordo com a norma culta.
a)
b)
c)
d)

Vós odiaste a candidata eleita?
Ele jamais foi aceitado pelos colegas de turma.
Ele havia entreaberto a porta e viu sua prima chegando.
Todo recurso disponível já foi gastado pelo governo.

24 - Considere as assertivas abaixo com relação ao que pensa Mark
Twain:
“A raça humana tem efetivamente uma única arma, e essa é a
risada.”

20 - Assinale a alternativa correta do ponto de vista morfológico.
Pode-se considerar uma frase: trata-se de um período e,
portanto, o seu sentido é completo.
II - A palavra efetivamente exerce a função de adjunto adverbial,
expressando uma circunstância de modo.
III - É facultativa a vírgula que separa as duas orações do período,
já que elas são coordenadas pelo conectivo e.
IV - O predicado da primeira oração é verbal, tendo como núcleo o
verbo ter; o da segunda é nominal, visto que a expressão
a risada é o seu elemento mais significativo.
Ia) Em "Vê-se que o mundo agora é outro”, há conjunção
subordinativa causal.
b) Em “Penso que a paz deve reger a humanidade”, há conjunção
integrante.
c) Em “João viu-se em perigo”, o “se” é partícula de realce.
d) Em “Este é o poema de que lhe falei outro dia”, há conjunção
integrante com valor de pronome relativo.

21 - Analise as afirmativas abaixo e, a seguir, assinale a alternativa
correta.
A palavra que representa o ser ou a ele se refere, indicando-o
como pessoa do discurso, chama-se pronome.
II - Os pronomes que indicam posse em relação às três pessoas
do discurso, bem como os que indicam lugar ou posição dos
seres com relação àquelas mesmas pessoas são chamados de
pronomes demonstrativos.
III - Nos versos “Aos ouvidos lhe soa um rumor.brando / De
folhas... Pouco a pouco, um leve sono / Lhe via as grandes
pálpebras fechando”, o lhe do terceiro verso tem o valor de
pronome possessivo.
IV - O pronome de tratamento empregado para reitor é Vossa
Magnificência; para padre, Vossa Reverendíssima; para altas
autoridades, Vossa Excelência.
I-

Está(ão) correta(s) apenas
a)
b)
c)
d)

I, III e IV.
II, III e IV.
I, II e IV.
III e IV.

É (são) verdadeira(s)
a)
b)
c)
d)

apenas I e IV.
somente III e IV.
apenas II e III.
I, II, III e IV.

25 - Observe a tira Coisa de Louco, de Dana Summers.

O SENHOR JÁ
PENSOU EM USAR
LENTES DE
CONTATO,
SENHOR
VAN
GOGH?

OFTALMOLOGISTA

Analisando o período “O senhor já pensou em usar lentes de
contato, senhor Van Gogh?”, é correto afirmar que
a) ele é constituído de uma oração absoluta, portanto, pode ser
considerado uma frase.
b) o núcleo do objeto direto do verbo usar é o vocábulo lentes, cujo
complemento nominal é a expressão de contato.
c) a oração “em usar lentes de contato” funciona como objeto
indireto do verbo pensar.
d) a expressão senhor Van Gogh tem função de aposto; pode, por
isso, ser eliminada da frase sem prejuízo ao sentido.
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26 - Analise sintaticamente este lead, extraído do TEXTO I :
“A medicina agora está estudando a importância do bom humor e
dos sentimentos positivos na prevenção e no tratamento de
moléstias”.
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28 - Assinale a alternativa onde o pronome relativo, em destaque, está
corretamente interpretado e classificado quanto à sua função
sintática.
a) “(...) são medidas que fazem viver mais e melhor.”
[que = medidas / sujeito]

Nele, a(s) expressão(ões)
do bom humor e dos sentimentos funcionam como adjuntos
porque, além de se ligarem a um substantivo concreto,
qualificam-no.
II - do bom humor e dos sentimentos funcionam como
complementos nominais, já que se referem a um substantivo
abstrato, completando seu sentido.
III - de moléstias completa o sentido dos nomes prevenção e
tratamento, por serem substantivos derivados de verbos
transitivos.
IV - a expressão de moléstias, na realidade, é também um adjunto
adnominal, pois possui a seguinte característica: embora se
refira a substantivos abstratos, tem sentido ativo e indica o tipo
de prevenção e de tratamento.
I-

b) “A equipe do doutor Berk acompanhou durante um ano 100
homens que já haviam enfartado (...)”
[que = 100 homens / objeto direto]
c) “Eles foram divididos em dois grupos, dos quais um era
obrigado a assistir meia hora por dia a uma comédia televisiva.”
[dos quais = dos dois grupos / adjunto adverbial]
d) “O resultado foi surpreendente: os que foram submetidos às
sessões de risadas (...)”
[que = os / aposto]

29 - Nesta tira de Zoé e Zezé:

ZOÉ & ZEZÉ

Pode-se afirmar que estão corretas as afirmativas
a)
b)
c)
d)

I

I, II, III e IV.
II e III apenas.
I, II e III somente.
II, III e IV apenas.

Jerry Scott & Rick KirKman

II
SOCORRO!
SOCORRO!
ESTOU EM
PERIGO!

III

IV
POR QUE
NINGUÉM
ME AVISA
QUANDO EU
SOU O
DRAGÃO?

AI!

27 - Considerando o contexto da seguinte tira:
I

II
ESTRELINHA DO CÉU
ENCANTADO...

IV
QUERO MEU DESEJO
REALIZADO...

III
PRIMEIRA
ESTRELA DA
NOITE
ESCURA...

V
DESEJO UMA GRANA QUE EU NÃO
CONSIGA GASTAR!

é FALSO afirmar que no quadrinho
a) II, classifica-se a expressão Socorro! como frase nominal
exclamativa.
b) III, a interjeição Ai! é também considerada uma frase nominal
exclamativa.
c) IV, é indeterminado o sujeito do verbo avisar, cujo objeto indireto
é o pronome me.
d) IV, a oração “quando sou o dragão” funciona como objeto
direto do verbo avisar.

30 - Considere as seguintes afirmativas a respeito desta charge de Scott
Adams:

DILBERT
VI

I

VII

VOCÊ
PODE
ME
DOAR
MATERIAL DE ESCRITÓRIO?
ESTOU NUM PROJETO SEM
FUNDOS!

Scott Adams

II
QUE TAL UMA PASTA
DE TRÊS ANÉIS COM
UM ANEL APENAS?

ÓTIMO!

Pode-se dar por certo que as expressões “Estrelinha do céu
encantado...” e “Primeira estrela da noite escura...” funcionam
sintaticamente como
a)
b)
c)
d)

predicativo.
vocativo.
sujeito.
aposto.

III
VOU
DESAPARECER
NA
ESCURIDÃO
E
DEIXAR
VOCÊ VOLTAR PARA O SEU
PALÁCIO E TOMAR SEU
DELICIOSO CAFÉ!
ISTO É UM
CAPUCCINO!

1 - A oração “Estou num projeto sem fundos!” expressa uma
explicação em relação à declaração anterior.
2 - No quadrinho II, as frases são nominais.
3 - No quadrinho III, há um período composto por coordenadas
aditivas.
4 - As orações que compõem o 1º período do quadrinho III devem
ser separadas por vírgulas.
Estão corretas
a)
b)
c)
d)

somente 1, 2 e 3.
somente 2, 3 e 4.
somente 1, 2 e 4.
1, 2, 3 e 4.
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31 - Leia com atenção esta frase: “Eles foram divididos em dois grupos,
dos quais um era obrigado a assistir meia hora por dia a uma
comédia televisiva...” (TEXTO I)

35 - Leia os quadrinhos

I

Querido Diário:
hoje acordei
muito contente...

Assinale a alternativa em que o verbo assistir foi empregado com a
mesma relação semântica do trecho acima.
a)
b)
c)
d)
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II ...então acho que

durante o dia meu
estado de espírito
será bom...

Assisti o aluno atentamente.
Assistimos ao jogo impacientemente.
Não lhe assiste esse direito.
Quem assistirá o presidente?

32 - Leia as frases abaixo
III III IV -

IV ...piorando por volta

III

“O ser que é ser transforma tudo em flores.”
“Fica sereno, num sorriso justo.”
“Enquanto tudo em derredor oscila.”
“Quando rimos, rimos com o corpo todo.”

SNIF
SNIF

do meio-dia, com
probabilidade de
sopa.

Quanto à regência dos verbos acima, pode-se dizer que
a)
b)
c)
d)

oscilar e rir são intransitivos.
transformar e ficar são transitivos.
ser, ficar e rir são de ligação.
transformar e rir são transitivos diretos e indiretos.

33 - Complete as lacunas de acordo com as normas de regência.
“Vais encontrar o mundo, disse-me meu pai, _______________
porta do Ateneu. Coragem para a luta.
O menino, inocente, acostumado ______________ afagos
domésticos, vai a partir daí conviver com uma realidade incompatível
__________________ sua.”
A seqüência correta é
a)
b)
c)
d)

a – com os – da
na – nos – à
à – aos – com a
diante da – dos – a

34 - Quanto à concordância verbal, analise as frases
I - A maioria dos doentes melhoram quando riem.
II - Devem haver boas comédias.
III - Fazem algumas semanas, VEJA presenciou o trabalho de dois
médicos.
IV - Afasta-se doenças com humor.
V - Apenas 8% dos risonhos tiveram recorrência de infarto.
Estão corretas somente
a)
b)
c)
d)

I e II.
II e III.
I e V.
III, IV e V.

Assinale a alternativa INCORRETA de acordo com as normas de
concordância nominal.
a) No quadrinho I, a palavra muito pode ser substituída, com o
mesmo sentido, pela palavra bastante.
b) A tarde de Mafalda será menos boa.
c) Mafalda tem razões bastantes para prever a sua chateação.
d) No quadrinho IV, se a expressão fosse meio-dia e meio, nada
se alteraria.

36 - Assinale a opção cuja colocação do pronome oblíquo é justificada
pela mesma regra empregada no verso abaixo.
“Dão-lhe esta glória em frente à natureza”
a)
b)
c)
d)

Amanhã, dar-lhe-ei um presente.
Ninguém se apaixona de propósito.
Enfim, abraço-te.
Não traria a criança aqui para maltratá-la.

37 - Assinale a alternativa em que a oração foi redigida de acordo com a
norma culta.
a) Sofreu um incidente numa de suas viagens diárias à Petrópolis e
correu sério risco de morte. Quando entrou no hospital, seu
estado de saúde era mal.
b) Eu sou de menor, respondeu a menina assustada ao policial.
c) A abstinência é um sacrifício a que não dou a menor importância.
d) Ontem à noite, fui ao teatro. Esse é o programa que eu mais
gosto.

38 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas
abaixo.
O motorista___________ ultrapassou o sinal vermelho, atrapalhando
o ____________ da avenida. O guarda de trânsito lhe
____________ uma rigorosa multa.
a)
b)
c)
d)

despercebido - tráfico - infringiu
despercebido - tráfego - infligiu
desapercebido - tráfico - infligiu
desapercebido - tráfego - infringiu
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39 - Assinale a alternativa em que predomina a linguagem metafórica.
a) “A medicina agora está estudando a importância do bom humor e
dos sentimentos positivos na prevenção e no tratamento de
moléstias.”
b) “O resultado foi surpreendente: os que foram submetidos às
sessões de risadas sofreram menos episódios de arritmia...”
c) “Fica sereno, num sorriso justo,
Enquanto tudo em derredor oscila.”
d) “A equipe do doutor Berk acompanhou durante um ano 100
homens que já haviam enfartado...”
40 - Considerando o TEXTO II, assinale a alternativa INCORRETA.
a) O poema de Cruz e Souza compõe-se de 14 versos, agrupados
em duas quadras e dois tercetos, portanto é um soneto.
b) As duas quadras foram compostas de rimas ricas, e os dois
tercetos, de rimas pobres.
c) O poema foi composto por versos livres e rimas pobres.
d) Os tercetos foram compostos de rimas pobres, pois todos os
vocábulos que concluem os versos são substantivos.
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