
 

 

FATO Medicina 
 

 

Sessão Gramática  Profª.: Glauce 

 

Simulado 01 

 
01. O açúcar  

O branco açúcar que adoçará meu café  
nesta manhã de Ipanema  
não foi produzido por mim  
nem surgiu dentro do açucareiro por milagre.  
Vejo-o puro  
e afável ao paladar  
como beijo de moça, água  
na pele, flor  
que se dissolve na boca. Mas este açúcar  
não foi feito por mim.  
Este açúcar veio  
da mercearia da esquina e tampouco o fez o Oliveira,  
[dono da mercearia.  
Este açúcar veio  
de uma usina de açúcar em Pernambuco  
ou no Estado do Rio  
e tampouco o fez o dono da usina.  
Este açúcar era cana  
e veio dos canaviais extensos  
que não nascem por acaso  
no regaço do vale.  
(...)  
Em usinas escuras,  
homens de vida amarga  
e dura  
produziram este açúcar  
branco e puro  
com que adoço meu café esta manhã em Ipanema.  

Ferreira Gullar. Toda Poesia. Rio de Janeiro:  
Civilização Brasileira, 1980, p. 227-8.  

 

A antítese que configura uma imagem da divisão social do 
trabalho na sociedade brasileira é expressa poeticamente na 
oposição entre a doçura do branco açúcar e  
a) o trabalho do dono da mercearia de onde veio o açúcar.  
b) o beijo de moça, a água na pele e a flor que se dissolve na 
boca.  
c) o trabalho do dono do engenho em Pernambuco, onde se 
produz o açúcar.  
d) a beleza dos extensos canaviais que nascem no regaço 
do vale.  

e) o trabalho dos homens de vida amarga em usinas escuras. 
 
02. Dario vinha apressado, o guarda-chuva no braço esquerdo 
e, assim que dobrou a esquina, diminuiu o passo até parar, 
encostando-se à parede de uma casa. Foi escorregando por ela, 
de costas, sentou-se na calçada, ainda úmida da chuva, e 
descansou no chão o cachimbo.  
Dois ou três passantes rodearam-no, indagando se não estava 
se sentindo bem. Dario abriu a boca, moveu os lábios, mas não 
se ouviu resposta. Um senhor gordo, de branco, sugeriu que ele 
devia sofrer de ataque.  
Estendeu-se mais um pouco, deitado agora na calçada, o 
cachimbo a seu lado tinha apagado. Um rapaz de bigode pediu 
ao grupo que se afastasse, deixando-o respirar. E abriu-lhe o 
paletó, o colarinho, a gravata e a cinta. Quando lhe retiraram os 
sapatos, Dario roncou pela garganta e um fio de espuma saiu do 
canto da boca.  

Cada pessoa que chegava se punha na ponta dos pés, embora 
não pudesse ver. Os moradores da rua conversavam de uma 
porta à outra, as crianças foram acordadas e vieram de pijama 
às janelas. O senhor gordo repetia que Dario sentara-se na 
calçada, soprando ainda a fumaça do cachimbo e encostando o 
guarda-chuva na parede. Mas não se via guarda-chuva ou 
cachimbo ao lado dele.  
Uma velhinha de cabeça grisalha gritou que Dario estava 
morrendo. Um grupo transportou-o na direção do táxi 
estacionado na esquina. Já tinha introduzido no carro metade do 
corpo, quando o motorista protestou: se ele morresse na 
viagem? A turba concordou em chamar a ambulância. Dario foi 
conduzido de volta e encostado à parede - não tinha os sapatos 
e o alfinete de pérola na gravata.  

(Dalton Trevisan)  

 
Observe:  
Cada pessoa que chegava, se punha na ponta dos pés. 
ESTAVAM CURIOSOS.  
Este desvio de concordância que se assinala, chama-se 
silepse:  
a) de pessoa apenas.  
b) de número apenas.  
c) de gênero apenas.  
d) de número e gênero.  

e) de pessoa e gênero. 
 
03. OLHOS DE RESSACA  
Enfim, chegou a hora da encomendação e da partida. Sancha 
quis despedir-se do marido, e o desespero daquele lance 
consternou a todos. Muitos homens choravam também, as 
mulheres todas. Só Capitu, amparando a viúva, parecia vencer-
se a si mesma. Consolava a outra, queria arrancá-la dali. A 
confusão era geral. No meio dela, Capitu olhou alguns instantes 
para o cadáver tão fixa, tão apaixonadamente fixa, que não 
admira lhe saltassem algumas lágrimas poucas e caladas...  
As minhas cessaram logo. Fiquei a ver as dela; Capitu enxugou-
as depressa, olhando a furto para a gente que estava na sala. 
Redobrou de carícias para a amiga, e quis levá-la; mas o 
cadáver parece que a retinha também. Momentos houve que os 
olhos de Capitu fitaram o defunto, quais os da viúva, sem o 
pranto nem palavras desta, mas grandes e abertos, como a vaga 
do mar lá fora, como se quisesse tragar também o nadador da 
manhã.  

(Machado de Assis)  

 
"Os olhos de Capitu fitaram o defunto".  
A Língua conhece o objeto direto pleonástico em:  
a) O defunto fitaram-no os olhos de Capitu.  

b) Os olhos de Capitu, eles mesmos, fitaram o defunto.  
c) O defunto foi fitado pelos olhos de Capitu.  
d) Ao defunto fitaram os olhos de Capitu.  
e) Fitaram-se os olhos de Capitu. 
 

04. Assinalar a alternativa que contém as figuras de linguagem 
correspondentes aos períodos a seguir:  
I. "Está provado, quem espera nunca alcança".  
II. "Onde queres o lobo sou o irmão".  



III. Ele foi discriminado por sofrer de uma doença contagiosa 
muito falada atualmente.  
IV. Ela quase morreu de tanto estudar para o vestibular.  
 
a) ironia - antítese - eufemismo - hipérbole.  

b) eufemismo - ironia - hipérbole - antítese.  
c) antítese - hipérbole - ironia - eufemismo.  
d) hipérbole - eufemismo - antítese - ironia.  
e) ironia - hipérbole - eufemismo - antítese. 
 
05. Leia o texto a seguir. 

 
Assinale a alternativa que contém a pontuação adequada para a 
frase acima. 
a) Não há, saber mais ou saber menos, há saberes diferentes. 
b)Não há saber mais, ou saber menos, há saberes diferentes. 
c)Não há saber mais ou saber menos: há saberes diferentes. 
d)Não há saber mais ou saber menos. Há saberes diferente
s. 

e)Não há saber mais, ou saber menos. Há saberes diferentes. 
 
06. Assinale a opção em que está corretamente indicada a 
ordem dos sinais de pontuação que devem preencher as lacunas 
da frase abaixo: 
 
“Quando se trata de trabalho científico ___ duas coisas 
devem ser consideradas ____ uma é a contribuição teórica 
que o trabalho oferece ___ a outra é o valor prático que 
possa ter.” 
 
a) vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula 
b) dois pontos, vírgula, ponto e vírgula; 
c) vírgula, dois pontos, ponto e vírgula; 

d) pontos vírgula, dois pontos, ponto e vírgula; 
e) vírgula, vírgula, vírgula. 
 
07. De ..... muito, ele se desinteressou em chegar a ocupar 
cargo tão importante. ..... coisas mais simples na vida e que 
valem mais que a posse momentânea de certos postos de 
relevo ..... que tantos ambiciosos por amor ..... ostentação.  
a) a - Há - à - à  
b) a - Hão - a - à  
c) há - As - a - a  
d) há - A - a - a 
e) há - Há - a - à 

 
08. O pobre homem fica ....... meditar, ....... tarde, indiferente 
........ que acontece ao seu redor.  
a) à, a, aquilo  
b) a, a, aquilo  
c) a, à, àquilo 

d) à, à, aquilo 
e) à, à, àquilo 
 
09. Dizem que vencer ....... si mesmo é mais do que vencer o 
mundo; portanto, vençamos, pela prática da virtude, ....... todos 
os nossos defeitos e atingiremos ....... perfeição.  
a) à, a, à       
b) a, a, à  
c) a, à, à 
d) a, a, a 

e) à, à, à 
 
 

10. Se pegarmos a frase "Aquele garoto, revoltado, não parava 
de reclamar com a secretária" e tirarmos a vírgula, ficaremos 
com "Aquele garoto revoltado não parava de reclamar com a 
secretária". Qual é a mudança de sentido que ocorre quando 
retiramos a vírgula? 
a) A mudança ocorre por meia da falta de pausa que nos faz 
entender que o garoto está revoltado. 
b) A mudança ocorre por intermédio do novo sentido que a 
frase ganha: com vírgula, entendemos que é um garoto 
que está revoltado; sem vírgula, pensamos que o garoto é 
uma pessoa revoltada. 

c) Não há mudança de sentido. A frase continua a mesma. 
d) A mudança traz uma frase que não atende às regras 
gramaticais, pois precisamos ter pelo menos uma vírgula nas 
frases. 
e) A mudança de sentido  está no fato de não haver mais a pausa 
na leitura do texto 2. 
 
 

 
 
 


