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TEXTO I  
Solitude: o lado bom da solidão 

  
Para alguns, sinônimo de tristeza, para outros apenas uma opção de vida. Os seres humanos são 

animais sociais por natureza, uma vez que, desde os primeiros instantes de vida, já são 
naturalmente instruídos ao contato e interação com os demais. Muitos julgam a solidão como algo 
ruim, como ter uma grande decepção amorosa, por exemplo, mas nem sempre ela precisa ser 
caracterizada como negativa.  

A solidão pode ajudar a amadurecer, fazendo com que as pessoas possam ter calma e 
maturidade para resolver problemas que surjam. Quem age assim tem grande probabilidade de 
conhecer a raiz da situação e solucionar adversidades com os próprios meios, sem depender de 
ninguém para isso, tornando-se uma pessoa mais independente, emocionalmente forte e com uma 
maior autoestima.               SOLITUDE   

Estar só nem sempre é uma forma triste de viver: pode ser uma escolha positiva de vida. Os que 
optam por momentos assim vivem o que é conhecido como solitude, caracterizada quando a 
pessoa considera-se a melhor companhia de si mesma. O recolhimento em si potencializa o 
conhecimento da autoessência e potencializa a solução de problemas.  

Segundo o psicólogo Domingos Sávio Rodrigues, essa forma de vida é adotada por opção e pelo 
desejo de se entender com as próprias situações. "Isso [a solitude] é uma atitude adotada pela 
modernidade. É o ato de se sentir bem consigo mesmo sem ter a necessidade de precisar de outras 
pessoas para dividir os problemas ou a felicidade. É um meio de sobrevivência em que o indivíduo 
acaba se conhecendo mais e se preparando para os problemas colocados pela vida", explica o 
profissional.   

Na solitude deseja-se entender, de alma aberta, o que afeta e faz falta. Ainda segundo 
Rodrigues, a solitude torna o ser humano mais cuidadoso com a própria vida e a leveza, alcançada 
por meio dela, faz com que as pessoas sintam-se melhores para entender a voz da alma.  

http://www20.opovo.com.br/app/revistas/saude/2017/06/13/notrsaude,3680675/solitude-o-lado-bom-da-
solidao.shtml. 

 

1. Em “Muitos julgam a solidão como algo ruim, como ter uma grande decepção amorosa, por 

exemplo, mas nem sempre ela precisa ser caracterizada como negativa”, a conjunção 

destacada estabelece entre as orações uma ideia de:  

a) Finalidade.  
b) Contrariedade.  
c) Conclusão.  
d) Concessão. 

 

2. O termo “solitude”, citado várias vezes no texto, inclusive no título, desempenha, no texto, 

função de:  

a) Advérbio.  
b) Adjetivo.  
c) Substantivo.  
d) Conjunção. 

 
3. Em “Os seres humanos são animais sociais por natureza, uma vez que, desde os primeiros 

instantes de vida, já são naturalmente instruídos ao contato e interação com os demais”, a 

expressão destacada pode ser classificada gramaticalmente como sendo:  

a) Uma locução adjetiva de tempo.  
b) Uma locução adverbial de lugar. 
c) Uma locução adverbial de intensidade. 
d) Uma locução adverbial de tempo.   
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4. “O recolhimento em si potencializa o conhecimento da autoessência”.  O vocábulo 

“autoessência”, de acordo com as regras de acentuação da Língua Portuguesa, recebe acento 

porque: 

a) É uma palavra proparoxítona.  

b) É uma paroxítona terminada em ditongo decrescente.  

c) É uma palavra oxítona terminada em ditongo.  

d) É uma palavra paroxítona terminada em ditongo crescente. 

 

5. O verbo grifado em “O recolhimento em si potencializa o conhecimento da autoessência e 

potencializa a solução de problemas.” está conjugado em qual tempo e modo verbais?  

a) Presente do modo subjuntivo.  
b) Pretérito imperfeito do modo subjuntivo.  
c) Presente do modo indicativo.  
d) Pretérito perfeito do modo indicativo. 

 
6. Com relação às regras de colocação pronominal do padrão culto da Língua Portuguesa, sabe-se 

que o pronome oblíquo “SE”, na frase “...sem depender de ninguém para isso, tornando-se 

uma pessoa mais independente...,”, está nessa posição porque:  

a) Ocorreu a ênclise porque o verbo está no gerúndio.  
b) Ocorreu a ênclise devido ao substantivo “pessoa” que está depois dele.  
c) Ocorreu a ênclise devido ao verbo no particípio.  
d) Ocorreu a próclise por causa do pronome relativo que antecede o verbo. 

 
 


