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PPOORRTTUUGGUUÊÊSS  CCOOMM  FFAABBIIAANNAA  FFEERRRREEIIRRAA  

0022//0099//22002200  

 “Pensar mal amiúde significa tornar mau. Na vida das nações (1) não menos que na dos indivíduos (2) 
os primeiros momentos de uma trajetória imprimem (3) no que está nascendo (4) traços de teimosa 
permanência”. 

 (Eduardo Giannetti, O Elogio do Vira-Lata e outros ensaios. 1ª.  
ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2018. p. 13) 

1. Nesse segmento inicial de um texto, poderiam ser usadas vírgulas nas posições dos seguintes números: 
a) apenas em (1) e (2); 
b) apenas em (2) e (4); 
c) apenas em (3) e (4); 
d) apenas em (1), (2) e (4); 
e) em (1), (2), (3) e (4). 
 
2. Assinale a opção que apresenta o segmento do texto em que a inclusão, a mudança de posição ou a 

retirada de uma vírgula altera o sentido do texto. 
a) “Por outro lado, somos tão bombardeados por imagens...” / Por outro lado somos tão bombardeados por 

imagens. 
b) “Por isso, a propaganda fica cada vez mais agressiva.” / Por isso a propaganda fica cada vez mais 

agressiva. 
c) “Por isso, a propaganda fica cada vez mais agressiva.” / Por isso a propaganda fica cada vez mais, 

agressiva. 
d) “Vivemos tão apressados que estamos perdendo a habilidade de observar ...” / Vivemos tão apressados, 

que estamos perdendo a habilidade de observar. 
e) “...a habilidade de observar detalhadamente o que nos cerca.” / a habilidade de observar, 

detalhadamente, o que nos cerca. 

 Ele falou, com simplicidade: "No ano passado, quando fiz aniversário, minha mãe me levou ao circo. 
Colocou em mim essas meias vermelhas. Eu reclamei. Comecei a chorar. Disse que todo mundo ia rir de 
mim, por causa das meias vermelhas. 

 Mas ela disse que tinha um motivo muito forte para me colocar as meias vermelhas. Disse que se eu me 
perdesse, bastaria ela olhar para o chão e quando visse um menino de meias vermelhas, saberia que o 
filho era dela." 

3. Sobre os sinais de pontuação e sinais gráficos empregados nesse segmento do texto, é correto afirmar 
que: 

 
a) as aspas são empregadas para destacar um segmento importante da narrativa; 
b) o emprego de vírgula após “Ele falou” é obrigatório; 
c) o emprego de dois pontos após “colocar as meias vermelhas” seria também adequado; 
d) o emprego de ponto entre “Eu reclamei” e “Comecei a chorar” é incorreto, já que se deveria empregar a 

conjunção “e”; 
e) o emprego de uma vírgula antes de “quando visse um menino de meias vermelhas” é optativo. 

 “‘Votação importante hoje (19/02) e os deputados ao invés de estarem trabalhando e fazendo jus ao 
salário superior a 25 mil reais, estão trocando e colando figurinha da Copa do Mundo em meio à 
votação. Se eu falasse, ninguém acreditaria’, diz o post”. 

4. Sobre o emprego de pontuação e de sinais gráficos nesse segmento do texto 2, é correto afirmar que: 
a) não deveria haver vírgula após “25 mil reais”; 
b) os parênteses explicam um termo anterior; 
c) as aspas indicam que o trecho foi literalmente reproduzido; 
d) o acento grave em “à votação” está errado; 
e) a datação (19/02) deveria aparecer entre vírgulas. 


