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01. O Assunto #561: Aula presencial. Hora de reverter a evasão
A partir desta segunda-feira (18), os alunos das redes estaduais 

de São Paulo, Bahia e Mato Grosso voltam ______ aulas 100% in loco. 
Além deles, mais 11 Estados optaram pelo presencial. A urgência no retorno 
______ escolas é ______ para garantir acesso a mais de 5 milhões de 
estudantes privados da educação durante a pandemia. Parte das unidades 
da rede ainda ______ que seguir no modelo híbrido.

(https://g1.globo.com/podcast/o-assunto/noticia/2021/10/19/ o-assunto-561-aula-
-presencial-hora-de-reverter-a-evasao.ghtml. Acesso em 03 nov. 2021. Adaptado)

De acordo com a norma-padrão da língua portuguesa, as lacunas 
do texto devem ser preenchidas, correta e respectivamente, com:

a) às … às … necessária … terá

b) as … as … necessário … terão

c) às … as … necessária … terão

d) as … às … necessário … terá

e) as … às … necessária … terá 

02. Assinale a alternativa em que a frase apresenta corretamente a 
correlação verbal.
a) Se Dolores tornar seus dias úteis, ela recebeu seu livro.

b) Se Dolores tornara seus dias úteis, ela receberia seu livro.

c) Se Dolores tornasse seus dias úteis, ela receberá seu livro.

d) Se Dolores tornou seus dias úteis, ela receberia seu livro. 

e) Se Dolores tivesse tornado seus dias úteis, ela teria recebido 
seu livro.

03. Para evitar a repetição, pode-se, por exemplo, substituir elementos 
de um texto por um pronome. Assinale a alternativa em que há a 
correta substituição da expressão em destaque no trecho por um 
pronome – … trate de tornar seus dias úteis.
a) … trate de tornar-los úteis.

b) … trate de tornar-nos úteis.

c) … trate de tornar-lhes úteis.

d) … trate de torná-los úteis.

e) … trate de tornarem-se úteis.

O desafio

Vou desafiar meus leitores e minhas leitoras. É um convite a uma 
posição mais científica na formulação de opiniões. O pensamento cien-
tífico tenta enfrentar o que for “preconceito”. Dentre muitos sentidos, a 
palavra indica um conceito surgido antes da experiência, algo que está 
na cabeça sem observação da realidade. Como na parábola dos cegos 
que apalpam um elefante, uns imaginam que a forma do mamífero seja 
de uma espada por tocarem no marfim, outro afirma ser uma parede por 
tocar seu abdômen e um terceiro garante que é uma mangueira por ter 
encostado, exclusivamente, na tromba. (…) Tenho encontrado defensores 
e detratores apaixonados da obra do recifense [Paulo Freire]. Encontro 
bem menos leitores. Lanço o desafio cheio de esperança no centenário 
dele: antes de defender ou atacar Paulo Freire, leia dois livros dele ao 
menos. Depois de ler e examinar a obra, (…) emita sua sagrada opinião, 
agora com certo embasamento. Educação é algo muito sério. Paulo Freire 
encarou o gravíssimo drama do analfabetismo. Hoje vivemos outro tipo de 
drama: pessoas que possuem a capacidade de ler e se recusam a fazê-lo.

(Leandro Karnal. O desafio. Jornal O Estado de São Paulo, set.2021. Adaptado)

04. No trecho – … emita sua sagrada opinião… –, a função do termo 
destacado pode ser também observada em:
a) É um convite a uma posição…
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b) Dentre muitos sentidos.

c) Educação é algo muito sério.

d) Lanço o desafio cheio de esperança…

05. Considere as frases retiradas do texto:
• Tenho encontrado defensores e detratores apaixonados da obra 
do recifense.

• Encontro bem menos leitores.

Assinale a alternativa que apresenta a união dessas frases sem 
prejuízo ao sentido atribuído pelo autor.

a) Tenho encontrado defensores e detratores apaixonados da obra 
do recifense, visto que encontro bem menos leitores.

b) Tenho encontrado defensores e detratores apaixonados da obra 
do recifense, por isso encontro bem menos leitores. 

c) Tenho encontrado defensores e detratores apaixo - nados da 
obra do recifense, mesmo que encontre bem menos leitores.

d) Tenho encontrado defensores e detratores apaixonados da obra 
do recifense, porque encontro bem menos leitores. 

e) Tenho encontrado defensores e detratores apaixonados da obra 
do recifense, no entanto encontro bem menos leitores. 

06. Assinale a alternativa cujo termo em destaque forma o plural em 
–ões, assim como no termo em destaque do trecho – …formulação 
de opiniões.
a) É preciso manifestar o desejo de ser doador de órgão.

b) A Constituição garante o direito do cidadão. 

c) O carnaval tem sido aguardado pelo folião. 

d) É preciso saber partilhar o pão.

e) Nem sempre o nosso irmão é de sangue.

07. Assinale a alternativa que apresenta, correta e respectivamente, 
sinônimos para os termos em destaque no trecho – Tenho encon-
trado defensores e detratores.
a) Favoráveis e adeptos.

b) Indagadores e críticos.

c) Escarnecedores e defensores.

d) Apoiadores e difamadores.

e) Caluniadores e concordantes.

Leia o texto para à questão.

A palavra gari é uma homenagem ao empresário francês Aleixo 
Gary, que se destacou na história da limpeza da cidade do Rio de Janeiro. 
Em 11 de outubro de 1876, ele assinou um contrato com o Ministério Impe-
rial para organizar o serviço de limpeza da cidade, que incluía a retirada de 
lixo das casas e praias e o transporte para a Ilha de Sapucaia, atual bairro 
Caju. A empresa acabou em 1892 e foi criada a Superintendência de Lim-
peza Pública e Particular da Cidade cujos serviços não eram bons. No ano 
de 1906, o órgão tinha somente 1.084 animais de carga para trabalharem 
na coleta de 560 toneladas de lixo. A partir dessa data, teve início a coleta 
de lixo com equipamentos mecânicos.

(http://guiadoscuriosos.com.br Adaptado)

08. Assinale a alternativa cuja frase está correta quanto à concordância.
a) A retirada do lixo das casas e praias eram feitas com animais de carga.

b) Animais de carga era usados na coleta de lixo no Rio de Janeiro.

c) Casas e praias produzia muitas toneladas de lixo.

d) Era ruins os serviços da Superintendência de Limpeza Pública.

e) As 560 toneladas de lixo eram retiradas por animais de carga.

Gari ‘gato’ que faz sucesso nas redes sociais

vai concorrer ao ‘mister BH’

O gari Tales Alves ficou famoso, ganhou as ruas de Belo Horizonte 
(MG) e as redes sociais depois de publicar um vídeo contando a sua pro-
fissão na internet.

«Às vezes, a ficha custa a cair. Para mim tudo é novo”, disse o gari.

Tales tem 30 anos e duas filhas, uma de 5 anos e outra de 12, a 
Júlia, que ajudou o pai a baixar o aplicativo de vídeos e o ensinou a usar 
as ferramentas disponíveis na rede.

Há menos de cinco meses, ele não tinha perfil em nenhuma rede 
social. O motivo de ter se mantido off-line na época é que ele tinha feito 
este combinado com quem namorava à época. Mas foi só criar um perfil 
e publicar o primeiro vídeo que Alves já ficou famoso.

“Eu não tinha noção da proporção que ia tomar. Nas ruas, as pes-
soas estão me reconhecendo, pedindo para tirar fotos.”

Tales Gari foi chamado para participar do concurso de mister BH. 
Ao todo, 30 homens concorrerão ao título.

Alves já passou por diversas profissões. Ele já serviu à aeronáutica 
e já foi office boy, cobrador, repositor de supermercado e, por fim, gari. 
Mas por que não modelo?

“Muita gente pergunta se eu sou modelo, mas ainda não”, diz o 
gari. Ele conta que vai tentar ao máximo conciliar as duas coisas, que 
lutou muito pelo emprego que tem hoje e, por isso, ainda não pretende 
deixá-lo. Ele trabalhava em um supermercado, quando viu, na empresa 
que recolhia lixo no local, uma oportunidade de ganhar melhor e insistiu 
até conseguir uma vaga.

“O emprego não me faz sentir vergonha, comecei a gostar muito. É 
o melhor serviço que já tive até hoje”, diz Alves, sobre a profissão de gari.

Tales Gari tem tentado levar o assédio nas redes e nas ruas da 
melhor forma. “Estou tentando absorver isso da melhor maneira, mas 
tem algumas situações complicadas. Tem gente que sai fora do padrão, 
extrapola”, diz ele, referindo-se ao assédio.

Alves disse que as pessoas têm carinho por ele e, por isso, não 
fica com raiva e leva na esportiva cantadas como “Ô, lá em casa” e “Vai 
recolher lixo lá em casa”. Mas não são apenas xavecos que ele ganha. 
“Tem gente que passa de carro e me deseja sorte e sucesso no concurso”.

O gari ainda não fez nenhum trabalho como modelo e vai concorrer 
ao homem mais bonito de Belo Horizonte.

(Por Mikaela Salachenski, G1 Minas. Belo Horizonte 27/08/2020 06h00.

Atualizado há um ano. Adaptado)

09. A frase do texto que tem palavra ou expressão empregada com 
sentido figurado é:
a) Para mim tudo é novo. (2ºparágrafo)

b) Às vezes, a ficha custa a cair. (2º parágrafo)

c) Eu não tinha noção da proporção que ia tomar. (5º parágrafo)

d) Nas ruas, as pessoas estão me reconhecendo... (5º parágrafo)

e) Ao todo, 30 homens concorrerão ao título. (6ºparágrafo) 

10. Adjetivo é a palavra que modifica um substantivo, com este concor-
dando em gênero e número. No texto, o termo que exerce essa 
função é:
a) vídeo. (1º parágrafo)

b) famoso. (1º parágrafo)

c) filhas. (3º parágrafo)

d) sucesso. (11º parágrafo)

e) concorrer. (último parágrafo)
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11. Na frase – Ele conta que vai tentar ao máximo conciliar as duas 
coisas... (8º parágrafo) – o termo destacado em negrito significa
a) desunir.

b) rever.

c) harmonizar.

d) concordar.

e) contestar.

Investimento em educação na primeira

infância como “estratégia anticrime”

James Heckman já era vencedor do Nobel de Economia quando 
começou a se dedicar ao assunto pelo qual passaria a ser realmente conhe-
cido: a primeira infância (de 0 a 5 anos de idade), sua relação com a desi-
gualdade social e o potencial que há nessa fase da vida para mudanças 
que possam tirar pessoas da pobreza.

Em grande parte por causa de seus estudos, o assunto tem ganhado 
mais atenção nos últimos anos. Heckman concluiu que o investimento na 
primeira infância é uma estratégia eficaz para o crescimento econômico. 
Ele calcula que o retorno financeiro para cada dólar gasto é dos mais altos.

Isso ocorre porque, na etapa entre o nascimento e os cinco anos de 
idade, o cérebro se desenvolve rapidamente e é mais maleável. Assim, é 
mais fácil incentivar habilidades cognitivas e de personalidade – atenção, 
motivação, autocontrole e sociabilidade – necessárias para o sucesso na 
escola, saúde, carreira e na vida.

No início dos anos 2000, Heckman começou a se debruçar sobre 
os dados do Perry Preschool Project, experimento social que mudou a vida 
de seus participantes. Ele funcionou assim: em 1962, na pequena cidade 
de Ypslanti, no Estado do Michigan, nos Estados Unidos, 123 alunos da 
mesma escola foram divididos aleatoriamente em dois grupos. Um deles, 
com 58 crianças, recebeu uma educação pré-escolar de alta qualidade, 
e o outro, com 65, não participou das mesmas atividades – este último é 
o grupo de controle. A proposta era testar se o acesso a uma boa educa-
ção infantil melhoraria a capacidade de crianças desfavorecidas de obter 
sucesso na escola e na vida.

“O consenso quando comecei a analisar os dados era de que o 
programa não tinha sido bem-sucedido porque o QI dos participantes 
era igual ao de não participantes”, lembra ele, anos depois, em conversa 
com a BBC News Brasil.

Heckman e colegas resolveram analisar os resultados do experi-
mento por outro ângulo. “Nós olhamos não para o QI, mas para as habili-
dades sociais e emocionais que os participantes demonstraram em etapas 
seguintes da vida e vimos que o programa era, na verdade, muito mais 
bem-sucedido do que as pessoas achavam. Constatamos que os partici-
pantes tinham mais probabilidade de estarem empregados e tinham muito 
menos chance de ter cometido crimes”, diz o economista.

Sua análise do programa Perry chegou à conclusão de que houve 
um retorno sobre o investimento de 7 a 10% ao ano, com base no aumento 
da escolaridade e do desempenho profissional, além da redução dos cus-
tos com reforço escolar, saúde e gastos do sistema penal.

(Luiza Franco. BBC News Brasil. 21 de maio de 2019. Adaptado)

12. Assinale a alternativa em que a frase está correta quanto à concor-
dância verbal e nominal.
a) Os resultados do experimento de Heckman, conduzido nos 

Estados Unidos, confirma a tese do pesquisador e ganhador do 
Nobel de Economia.

b) O retorno financeiro dos investimentos realizados na primeira 
infância fazem com que essa estratégia seja economicamente 
vantajosa.

c) A diferença entre o QI das crianças participantes e o das não 
participantes da pesquisa foi quase nulo. 

d) Fazem mais de 50 anos que a pesquisa foi realizada, e ainda hoje 
os resultados são relevantes para as políticas públicas.

e) Não é incorreto afirmar que os investimentos em educação na 
primeira infância têm impactos econômicos relevantes.

13. No trecho do 6º parágrafo do texto “Nós olhamos não para o QI, 
mas para as habilidades sociais e emocionais que os participantes 
demonstraram em etapas seguintes da vida...”, a expressão em 
destaque pode ser substituída corretamente por:
a) de que os participantes dispunham.

b) às quais os participantes expuseram.

c) a que os participantes usufruíam.

d) com que os participantes apresentaram. 

e) cujos participantes desenvolveram.

14. No trecho do 5º parágrafo “O consenso quando comecei a analisar os 
dados era de que o programa não tinha sido bem-sucedido porque 
o QI dos participantes era igual ao de não participantes”, o vocábulo 
destacado tem como antônimo:
a) divergência.

b) exclusão.

c) aprovação.

15. Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as 
lacunas da seguinte frase:
A pesquisa procurou testar se o acesso ________ educação 
infantil coria _______ necessidade de crianças desfavorecidas 
___________ aprimorar suas habilidades sociais e emocionais.

a) a ... a ... de

b) à ... a ... em

c) a ... à ... para

d) à ... à ... de

e) a ... à ... em 

16. No trecho “Assim, é mais fácil incentivar habilidades cognitivas e 
de personalidade…” (3º parágrafo), o termo em destaque pode ser 
substituído, sem prejuízo do sentido original, por
a) Por outro lado.

b) Ademais.

c) Em suma.

d) Em primeiro lugar. 

e) Desse modo.


