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1. De fato, quanto mais alto se voa, mais baixa é a temperatura.   

 A relação lógica entre as duas afirmativas acima estabelece noção de  
a) consequência.  
b) condição.  
c) finalidade.  
d) proporcionalidade.  
e) temporalidade. 
 
2. “O Brasil jamais produziu um músico popular dessa envergadura”, atesta o maestro Caio Cezar.  

 O segmento em destaque exerce na frase acima a mesma função sintática que o elemento grifado em:  
a) “As orquestras dos teatros de revista também foram fundamentais para a formação dele como 

arranjador”.  
b) ... o músico “uniu o saber das notas musicais à riqueza da cultura popular ...”  
c) Quem comandava o sarau era o patriarca, um flautista amador.  
d) O raro domínio técnico como intérprete, o talento para compor e arranjar e a permeabilidade às novas 

sonoridades acabaram por fazer de Pixinguinha um artista inigualável.  
e) ... foto em que toda a família aparece junta, cada qual com seu instrumento. 
 
3. É de se pensar que mesmo os que nasceram no litoral, habituados ...... ver o mar desde pequenos, não 

são imunes ...... magia da contemplação marinha, mas nada talvez se compare ...... visão extática 

daqueles que, já adultos, o contemplam pela primeira vez.  

Preenchem corretamente as lacunas da frase acima, na ordem dada:   

a) a - à - à  
b) à - à - a  
c) a - a - à  
d) à - a - à  
e) a - à - a  
 
4. As normas de concordância verbal estão plenamente observadas na frase:  

a) A repercussão daquelas alterações curriculares em várias escolas americanas manifestaram-se, no Brasil, 
como tímidos protestos.  

b) Devem-se concluir da frequência e da quantidade de mensagens emitidas por celular que os jovens 
americanos estão escrevendo como nunca.  

c) Segundo alguns especialistas, reserva-se às crianças que deixarem de aprender a letra cursiva indesejáveis 
surpresas quanto ao desempenho cognitivo.  

d) Não se imagine que ocorram, com o fim dos exercícios de caligrafia, segundo Roberto Lent, quaisquer 
ônus ao desempenho biológico de grupos neuronais.  

e) A alternativa entre retornar à caligrafia ou esquecê-la para sempre podem parecer drásticas, mas é o que 
se impõe no momento de definição dos currículos escolares. 


