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(Adaptado de: ALVES, Rubem. “Escritores e cozinheiros”. O retorno e terno. 
 Campinas: Papirus, 1995, p. 155-158)  

 

 e que agora o que lhe interessava era “o máximo possível de sabor” (3º parágrafo) 
 Se os textos lhes agradam, ótimo. (4º parágrafo) 
 Os pratos de sua especialidade, os cozinheiros os sabem de cor (5º parágrafo) 
1.  Os termos sublinhados acima referem-se, respectivamente, a: 
a) Roland Barthes − estudantes − pratos 
b) sabor − textos − cozinheiros 
c) sabor – estudantes − cozinheiros 
d) Roland Barthes − textos − pratos 
e) Roland Barthes − estudantes – cozinheiros 
 

2.  No poema, o vocábulo que tem função pronominal, retomando expressões nominais, assim como 
ocorre com o sublinhado em: 

a) Os adolescentes que namoram geralmente se casam mais cedo. 
b) João queria que Teresa se casasse com ele. 
c) Joaquim insistiu tanto com Teresa que ela acabou se afastando dele. 
d) Contanto que Lili ame muito seu marido, ela será feliz. 
e) Que vocês tenham um bom casamento! 
 

3. A concordância, a ortografia e a acentuação estão plenamente corretas na frase que se encontra em: 
a) Falta e ausência têm em quaizquer seres humanos. 
b) Não hão falta e ausência em uma série de individuos. 
c) Não existem falta e ausência como sentimentos humanos. 
d) Todos nós nos sentimos em falta para com o outro as vezes. 
e) Não haviam falta e ausência em nós quando eramos crianças. 
 

 É inegável que o século XX deixou-nos um legado de impasses, a gravidade desses impasses se faz sentir 
até hoje, uma vez que não solucionamos esses impasses nem mesmo amenizamos as consequências 
desses impasses. 

4. Evitam-se as viciosas repetições da frase acima substituindo-se os elementos sublinhados, na ordem 
dada, por: 

a) cuja gravidade − os solucionamos − suas consequências 
b) da qual gravidade − solucionamo-los − as consequências dos mesmos 
c) onde a gravidade − lhes solucionamos − as próprias consequências 
d) a gravidade de cujos − os solucionamos − as consequências em si mesmas 
e) em cuja gravidade − lhes solucionamos − suas consequências 


