LIVE DE PORTUGUÊS PARA PREFEITUARA DE ABREU E LIMA COM FABIANA FERREIRA

1. “A bike da estudante permaneceu apenas uma hora no bicicletário em frente ao Shopping. O tempo
necessário para que dois homens a escolhessem a dedo – tratava-se de um modelo elétrico, com valor
estimado de R$5 mil –, violassem o seu cadeado e a levassem dali”. (Zona Sul, 17/08/2019, p. 3) O texto
acima aborda mais um roubo praticado no Rio de Janeiro; sobre a utilização do termo “apenas” nessa
notícia, é correto afirmar que:
a) indica o pouco tempo em que a estudante ficou no Shopping;
b) mostra uma crítica indireta à fiscalização do bicicletário;
c) demonstra a eficiência e o planejamento dos ladrões;
d) informa que a bicicleta roubada era a única no bicicletário;
e) insere uma opinião do autor do texto sobre a atuação da polícia.

2. Em uma carta de um jesuíta espanhol sobre o Brasil de 1500, aparecia o seguinte texto: “Assim, chegamos
a uma aldeia onde achamos os gentios todos embriagados, porque aqui tem uma maneira de vinho de
raízes que embriaga muito, e quando eles estão assim bêbados ficam tão brutos e feros que não perdoam
a nenhuma pessoa, e, quando não podem mais, põem fogo na casa onde estão os estrangeiros”.

a)
b)
c)
d)
e)

Muitas vezes podemos trocar de posição algumas palavras do texto sem que se altere o seu significado;
a troca de posição abaixo que modifica o sentido original do texto é:
Assim, chegamos a uma aldeia / Chegamos, assim, a uma aldeia;
onde achamos os gentios todos embriagados / onde achamos, todos embriagados, os gentios;
ficam tão brutos e feros / ficam tão feros e brutos;
que não perdoam a nenhuma pessoa / que a nenhuma pessoa perdoam;
porque aqui tem uma maneira de vinho de raízes que embriaga muito / porque aqui o vinho de raízes tem
uma maneira que embriaga muito.

3. Na “Apresentação” do livro A Origem Curiosa das palavras, o autor Márcio Bueno escreve o seguinte:
“Alguém já disse que todo homem é um animal etimologista, o que significa que as pessoas apresentam
um interesse natural por conhecer a origem das palavras que usam no cotidiano. Na verdade, o homem
sempre se interessou pelas origens de uma maneira geral, incluindo a da humanidade e a do Universo.
Essa é a razão do surgimento dos mitos de origem, presentes em todas as civilizações, das que nem
sequer dominam a escrita às mais avançadas tecnologicamente”. Sobre esse texto, é correto afirmar
que:
a) a expressão inicial “Alguém já disse” mostra a tentativa argumentativa de atribuir autoridade ao texto;
b) o termo “Na verdade” corrige uma informação equivocada que está presente no primeiro período;
c) o segundo período do texto confirma as palavras iniciais do texto, ampliando as informações já
fornecidas;
d) o último período do texto mostra uma conclusão retirada dos dois períodos anteriores;
e) as informações finais do texto contrariam as que são dadas no primeiro período.
4. Uma das formas de indicar-se a coesão num texto é a utilização de formas de paralelismo em sua
construção; a frase abaixo que mostra paralelismo em sua estruturação é:
a) Construir um prédio e alugá-lo não são exemplos de investimento social;
b) Pão na padaria, água no copo e leite na geladeira não alimentam;
c) Quanto mais difícil é ler um cardápio, mais altos são os preços;
d) A trufa dá uma espécie de auréola, que leva o gastrônomo ao êxtase... É o Mozart dos cogumelos;
e) Comida pesada é malfeita ou desconsidera os saberes e técnicas afro-indígenas no preparo.
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