LIVE DE PORTUGUÊS PARA RECIPREV COM VITOR HUGO

1. Em resumo, a ideia principal do projeto é deixar as correntes oceânicas fazer todo o trabalho. (3°
parágrafo)
O conteúdo da frase acima está preservado nesta outra redação, respeitando-se as regras de ortografia
e acentuação:
A) Em sintese, a ideia principal do projeto equivale a deixar que as correntes oceânicas furtem-se a
quaisquer trabalhos.
B) Para sintetisar, a ideia principal do projeto tem haver com deixar que as correntes oceânicas executem o
trabalho integralmente.
C) De modo suscinto, a ideia principal do projeto está em deixar que as correntes oceânicas desempenhem
qualquer trabalho.
D) Em poucas palavras, a ideia principal do projeto consiste em deixar que as correntes oceânicas realizem o
trabalho completo.
E) Sem mais delongas, a ideia principal do projeto assemelha-se a deixar que as correntes oceânicas
desempenhem hesitosamente o trabalho.
2. “Trânsito” é uma palavra que muda de sentido conforme a sílaba tônica, pois “transito” pertence ao
verbo “transitar”. A palavra do texto que está nesse mesmo caso é:
A) tragédia
B) véspera
C) público
D) enérgico
E) caótico
3. Poderia até se pensar que é um parque mais apropriado para crianças, mas logo se percebe que
encanta mais os adultos pela perfeição e cenários realísticos do pequeno mundo aí representado.
(2°parágrafo)

A)
B)
C)
D)
E)

Nesse fragmento, a oração iniciada pela conjunção mas expressa, em relação à oração que a antecede,
a ideia de
adição.
conclusão.
finalidade.
contraste.
consequência.

4. O trabalho não é fonte de prazer, é fonte de sentido. Ele nos ajuda a dar sentido à vida. Só que o sentido
da vida profissional não vem pronto: ele é o efeito, e não a premissa, dos anos de prática de uma
profissão. (4º PARÁGRAFO)
Considerado o contexto e fazendo-se as devidas alterações na pontuação da frase acima, o segmento
sublinhado pode ser substituído por:
A) Porém
B) Embora
C) Porquanto
D) Já que
E) Mesmo que
5. Aumentar idade mínima para compra de cigarro evita vício em jovens
Aumentar a idade mínima permitida para comprar legalmente cigarros pode ter um efeito drástico no uso
do tabaco por adolescentes, especialmente de 15 a 17 anos, segundo um estudo da Universidade de
Michigan, divulgado pelo Institute of Medicine. O impacto na saúde pública também seria relevante.
O levantamento aponta que usuários mais jovens são, geralmente, mais suscetíveis a pegar carona nos
hábitos dos amigos e conseguir cigarros com eles, sendo que poucos compram cigarros ilegalmente. Apenas
quando atingem a idade adulta, por volta dos 25 anos, é que passam a fazer mais escolhas por conta própria.
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“Embora o desenvolvimento de algumas habilidades cognitivas seja atingido aos 16 anos, as partes do
cérebro mais responsáveis pela tomada de decisão, controle de impulsos e susceptibilidade dos colegas e
conformidade continuam a desenvolver-se até os 25”, explicou o professor Richard Bonnie, responsável pela
pesquisa.
Dos fumantes pesquisados, 90% dizem ter começado a fumar antes dos 19 anos. A maioria dos outros
experimentou o primeiro cigarro antes dos 26, o que sugere que dificilmente uma pessoa se tornará fumante
após os 25 anos.
Segundo simulações apresentadas no relatório, se o aumento na idade mínima ocorresse hoje nos
Estados Unidos, haveria mudanças significativas na quantidade de jovens fumantes em 2100. Mais
precisamente, se a idade mínima passasse para 19 anos, haveria uma diminuição de 3% no total de
fumantes. Se passasse para 21, cairia 12%. E, caso fosse para 25 anos, o número de fumantes diminuiria 16%.
Nos Estados Unidos, onde a pesquisa foi realizada, a maioria dos Estados permite a compra do cigarro a
partir dos 18 anos. Alguns (Alabama, Alasca, Nova Jersey e Utah) permitem a partir dos 19, e a cidade de
Nova York aumentou a idade mínima para 21 anos.
Considerando, portanto, que o aumento da idade mínima diminui a taxa de iniciação no vício, os
pesquisadores concluem que a medida resultaria em queda nas doenças e mortes relacionadas ao tabaco.
Se a idade mínima aumentasse para 21 anos nos Estados Unidos, haveria menos 249 mil mortes
prematuras entre pessoas nascidas entre 2000 e 2019 e pelo menos 45 mil mortes a menos por câncer de
pulmão no período, segundo o relatório.
“Ao avaliar as implicações na saúde pública pelo aumento da idade mínima para acessar os produtos
do tabaco, este relatório tem como objetivo fornecer a orientação científica de que Estados e municípios
precisam ao avaliar novas políticas para atingir o objetivo final, que é a redução e a eventual eliminação do
uso de tabaco por crianças e pelos jovens “, disse Victor Dzau, presidente do Institute of Medicine.
Em “Se passasse para 21, cairia 12%", a vírgula foi empregada para separar
A) aposto.
B) orações coordenadas.
C) oração adverbial e oração principal.
D) termos de mesmo valor sintático.
E) data.
6. Conversa entreouvida na antiga Atenas
Ao ver Diógenes ocupado em limpar vegetais ao pé de um chafariz, o filósofo Platão aproximou-se do
filósofo rival e alfinetou: “Se você fizesse corte (*) a Dionísio, rei de Siracusa, não precisaria lavar
vegetais”. E Diógenes, no mesmo tom sereno, retorquiu: “É verdade, Platão, mas se você lavasse vegetais
você não estaria fazendo a corte a Dionísio, rei de Siracusa.”
(*) fazer corte = cortejar, bajular, lisonjear
(Adaptado de: GIANETTI, Eduardo. Trópicos utópicos. São Paulo: Companhia das Letras, 2016, p. 92)
As orações Se você fizesse corte a Dionísio e se você lavasse vegetais
A) valem-se de construção verbal na voz passiva.
B) são ambas orações principais do período que integram
C) apresentam dois tempos verbais distintos.
D) têm como complementos nominais Dionísio e vegetais.
E) constituem exemplos de oração subordinada condicional.

2

nuceconcursos.com.br

