
 

Roteiro de estudos para recuperação trimestral 

Disciplina: Língua Portuguesa 

Professor (a): Betiene M. Abreu 

 

Conteúdo: 

 

*Interpretação de textos; 

*Concordância verbal e nominal; 

Referência para estudo: 

 

*Apostilas Bernoulli 3 e 4; 

*Atividades complementares no caderno 

Sites recomendados: 

 

www.soportugues.com.br 

www.analisedetextos.com.br 

www.gramatiquice.com.br 

www.seuconcurso.com.br 

www.provasvestibular.com.br 

Atividade avaliativa:  

 
Utilize o texto abaixo para responder às questões 1 a 3. 
 

Quem é o sujeito? 
 

 Os passos do copiloto do avião da Germanwings que caiu na semana passada continuam a ser rastreados 
pelos poderes do mundo. Já que ele não apresenta o perfil do terrorista, não pertence a nenhuma organização, e 
ninguém reivindica a ação, supõe-se que suas motivações sejam de ordem pessoal, íntima, secreta, que a psicologia 
tentaria explicar. (...)  

Tecnicamente, Lubitz é o terrorista pelo avesso: surpreendendo o resto da tripulação, teria se aproveitado 
das circunstâncias para ocupar o lugar onde o terrorista não pode estar, a cabine blindada por dentro justamente 
para impedir a entrada do eventual invasor em tempos pós-11 de Setembro. Psicologicamente, tenta-se enquadrá-lo 
na tipologia da depressão, nome novo para a mais antiga e indomável das doenças da alma, a melancolia, que 
esgarça todos os laços da pessoa com a vida. Mas achar um nome, novo ou antigo, não resolve a questão, dado que 
a melancolia foi desde sempre um enigma tanto para a religião como para a medicina. Até o século XVII, por 
exemplo, acreditava-se que a enfermidade era causada por uma hipotética bile negra secretada pelo organismo, em 
algum lugar do corpo que a anatomia moderna nunca encontrou. 

 O que faz então esse silencioso terrorista da alma decidir-se a decolar para a mais definitiva carreira solo, 
levando todo o mundo com ele? (...) 

 Por coincidência ou não, eu estava lendo esses dias o texto de Giorgio Agamben chamado “O que é um 
dispositivo?”. A ideia vem de Michel Foucault. Chama-se dispositivo qualquer coisa capaz de intervir sobre outras, 
capturando-as, modelando-as, determinando-as, direcionando-as, de modo a modificar “os gestos, as condutas, as 
opiniões e os discursos dos seres viventes”. Em suma, dispositivo é tudo o que exerce poder, da menor à maior 
escala: palavras, máquinas, fábricas, escolas, leis, imagens, armas, roupas, religiões, carros, bebidas, bolas de 
futebol, drogas, arte, prisões, o iPhone, o silicone, o dinheiro, o sexo, a mídia, os meios de enfrentar o mosquito e, no 
limite, o mosquito. Os seres viventes estão (estamos) permanentemente sujeitos ao poder dos dispositivos, e é nisso 
que se constituem (nos constituímos) como sujeitos.  

Segundo Agamben, a fase extrema do desenvolvimento capitalista promoveu “uma gigantesca acumulação e 
proliferação de dispositivos”. Não há instante em que não estejamos sendo modelados ou modelando, contaminados 
ou contaminando, controlados ou controlando algum dispositivo, além de interpelados a brincar de consumir 
dispositivos-bugigangas. O bombardeio dessa massa de dispositivos não corresponde mais, ou somente, à sua 
antiga função de produzir sujeitos responsáveis e governáveis. Em meio ao fogo cruzado o ser vivente passa por 
processos de subjetivação e processos de dessubjetivação que “parecem tornar-se reciprocamente indiferentes” e 
que “não dão lugar à recomposição de um novo sujeito” senão de maneira espectral.  

Voltemos ao voo. O avião tornou-se em nossa civilização o superdispositivo que paira sobre todos os outros 
como máquina perfeita suspensa sobre o fio de navalha da morte. Deixado sozinho na cabine de comando, o 
subpiloto tomou para si o dispositivo guarnecido contra terroristas, pondo-o em rota de aniquilação. Chama a atenção 
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que não tenha dito ou escrito uma palavra, nem antes nem durante nem para depois. E que tenha confundido e 
indiferenciado solenemente o seu desígnio com o de todos que estavam (ou estamos) no mesmo barco terreno e 
celeste. Enquanto os dispositivos mundiais de controle tentam entender inutilmente quem é esse sujeito, o seu 
silêncio exterminador talvez esteja falando de um tremendo processo de dessubjetivação que se dá no choque entre 
os viventes e os mecanismos de controle onipresentes, para os quais, diz Agamben, “nada se assemelha melhor ao 
terrorista do que o homem comum”. No acidente da Germanwings, de fato, como nas piores fantasias dos 
controladores de todos os dispositivos, é o homem comum que transparece como uma espécie de terrorista. 

 (Adaptado: José Miguel Wisnik em http://oglobo.globo.com/cultura/quem-o-sujeito-
15775842?topico=topicojose-miguel-wisnik) 

 
Questão 1 - Infere-se que, ao usar o acidente aéreo nos Alpes franceses como mote para seu artigo, o articulista tem 
como principal objetivo do texto  
a) questionar a legitimidade de procedimentos de segurança adotados por companhias aéreas.  
b) compreender, do ponto de vista biológico e psicológico, as verdadeiras causas da depressão. 
c) traçar, a partir de uma retrospectiva histórica, as motivações de sujeitos que optam pela autodestruição.  
d) desmistificar a falácia de que qualquer indivíduo pode se transformar em um potencial terrorista.  
e) propor uma reflexão a respeito dos efeitos dos dispositivos sociais de controle nos indivíduos. 
 
Questão 2 - No contexto do segundo parágrafo, a afirmação contida na passagem “... a melancolia foi desde sempre 
um enigma” é confirmada por meio da seguinte estratégia argumentativa:  
a) formulação de uma tese  
b) apresentação de um fato 
c) síntese dos argumentos  
d) comparação entre processos  
e) exposição de um contra-argumento 
 
Questão 3 - No texto, uma passagem que apresenta marcas de subjetividade, típicas da função emotiva ou 
expressiva da linguagem, é  
a) “... supõe-se que suas motivações sejam de ordem pessoal, íntima, secreta...” 
b) “...nome novo para a mais antiga e indomável das doenças da alma, a melancolia...”  
c) “... como máquina perfeita suspensa sobre o fio de navalha da morte...” 
d) “...tremendo processo de dessubjetivação que se dá no choque entre os viventes...”  
e) “Por coincidência ou não, eu estava lendo esses dias o texto de Giorgio Agamben...” 
 
Questão 4 - O uso formal da língua, em contextos sociais públicos, exige, entre outros cuidados, o respeito às 
normas da concordância verbo-nominal. Considerando esse aspecto, analise as opções abaixo e os respectivos 
comentários. 
 
I. No Brasil, o crescimento das cadeias de fast-foodocorreram com um ritmo especialmente acelerado nas camadas 
sociaismais baixas. O verbo sublinhado deve ficar no plural para concordar com o núcleo do sujeito –‘ cadeias’. 
 
II. A este personagem são atribuídos valores de linguagem diferentes. Também seria gramaticalmente correto dizer: 
A estepersonagem éatribuído valores de linguagem diferentes. A concordância verbo-nominal seria, no caso, com o 
termo ‘personagem’. 
 
III. Por que os veículos de comunicação usa expressões diferenciadas para referir-se, por exemplo, ao ato de roubar? 
A concordância do verbo sublinhado não é considerada correta pela norma-padrão, pois o núcleo do sujeito está no 
plural. 
 
IV. Encontram meios eficazes de combater a obesidade, responsável por 30% das mortes no Brasil, a classe média e 
os ricos.O verbo deve ficar no plural, concordando com o sujeito composto – ‘classe média’ e ‘os ricos’, mesmo 
estando esses termos pospostos ao verbo. 
 
V. Nenhum dos preconceitos sociais persistem a uma boa e consistente reflexão. A concordância está conforme a 
normapadrão.O núcleo do sujeito (‘preconceitos sociais’) está no plural e atrai o verbo para essa flexão. 
 
As observações são aceitáveis, do ponto de vista da correção gramatical, apenas nas alternativas: 
 
a)I, II e III                           b) II, III e IV.                              c) I, II e IV.                 d) III e IV.                 e) IV e V. 
 
Questão 5 - Assinale a alternativa cuja redação nãoesteja de acordo com as recomendações da norma culta de 
escrita. 
 
a) Ouvia-se na cidadezinha os boatos sobre o casamento de Chica. 
b) Francisca Roberta assistia sua mãe nos afazeres da casa e da roça. 
c) Chica preferia cavalgar a frequentar domingueiras. 
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d) A maioria dos moradores do Taquaruçu desconhecia os objetivos de Chica. 
e) Não somos nós quem sabe o que é melhor para Chica. 
 
Questão 6 - Assinale a alternativa em que em uma das frases do par a concordância não está de acordo com a 
norma culta: 
a) - Os boatos parecem ter asas. 
- Os boatos parece terem asas. 
b) - O repórter Negromonte é um dos que explora a miséria para auferir dividendos eleitorais. 
– O repórter Negromonte é um dos que exploram a miséria para auferir dividendos eleitorais. 
c) - Na delegacia da cidadezinha, verifiquei que boa parte dos presos dormiam no chão. 
- Na delegacia de cidadezinha, verifiquei que boa parte dos presos dormia no chão. 
d) - Quantos de nós ainda não se convenceram de que ele é um farsante? 
- Quantos de nós ainda não nos convencemos de que ele é um farsante? 
e) - Foste tu quem dissestes; fui eu que levou a fama de maledicente. 
- Foste tu quem disse; fui eu que levei a fama de maledicente. 
 
Leia o texto 7 e 8. 
Como diz o sociólogo Domenico De Masi, contratação inadequada: 
você seleciona gente “quadrada” e quer que elas passem, de repente, a ser “redondas”. 
(...) 
Mais importante que a alta rotatividade, dirão alguns, é saber lidar com os desligamentos. Se demissões são 
inevitáveis, o mínimo 
a fazer é tratar os demitidos com respeito, dignidade e transparência, assegurando os direitos trabalhistas e 
estendendo benefícios por um período maior. Não é crível, contudo, que hajam defensores de turnoverelevado. Alta 
rotatividade é doença (grave) e não deve ser subestimada. 

(Jornal Nota 10, PR, agosto de 2016) 
Questão 7 - No contexto, explique a concordância do termo redondas, justificando se está correta ou não. 
 
Questão 8 - No texto, há um erro de concordância verbal. Transcreva-o, corrija-o e justifique a correção. 
 

O trecho abaixo apresenta um erro de concordância e responda as questões 9 e 10. 
“Pode-se argumentar, é certo, que eram previsíveis os percalços que enfrentariam qualquer programa de 
estabilização (...) necessário no Brasil”. 
 
Questão 9 - Transcreva o trecho em que ocorre o erro de concordância. 
 
Questão 10 - Qual a explicação para que tenha ocorrido tal erro? 
 

Leia o texto abaixo e responda as questões 11 e 12. 
 
Ora, suposto que já somos pó, e não pode deixar de ser, pois Deus o disse; perguntar-me-eis, e com muita razão, em 
que nos distinguimos logo os vivos dos mortos? Os mortos são pó, nós também somos pó: em que nos distinguimos 
uns dos outros? Distinguimo-nos os vivos dos mortos, assim como se distingue o pó do pó. Os vivos são pó 
levantado, os mortos são pó caído; os vivos são pó que anda, os mortos são pó que jaz: Hic jacet1. Estão essas 
praças no verão cobertas de pó: dá um pé-de-vento, levanta-se o pó no ar e que faz? O que fazem os vivos, e muito 
vivos. Não aquieta o pó, nem pode estar quedo: anda, corre, voa; entra por esta rua, sai por aquela; já vai 
adiante, já torna atrás; tudo enche, tudo cobre, tudo envolve, tudo perturba, tudo toma, tudo cega, tudo 
penetra, em tudo e por tudo se mete, sem aquietar nem sossegar um momento, enquanto o vento dura. 
Acalmou o vento: cai o pó, e onde o vento parou, ali fica; ou dentro de casa, ou na rua, ou em cima de um telhado, ou 
no mar, ou no rio, ou no monte, ou na campanha. Não é assim? Assim é. 
 

(VIEIRA, Antônio. Trecho do Cap. V do Sermão da Quarta-Feira de Cinza. Apud: Sermões de Padre Antônio Vieira. São Paulo: Núcleo, 1994, p. 
123-4.) 

1 - Hic jacet: aqui jaz. 
 
Questão 11 - Segundo o Novo Dicionário Aurélio Básico da Língua Portuguesa, “sermão” é um “discurso 
religioso geralmente pregado no púlpito”. De que forma o autor reproduz, no texto escrito, características próprias do 
discurso falado?  

 
OBS: SE NECESSÁRIO, USE O VERSO PARA ESTA RESPOSTA. 
 

Questão 12 - O texto apresenta uma relação de oposição entre estaticidade e movimento. Indique, no trecho 
destacado em negrito, qual dessas idéias é abordada e a forma de construção de período utilizada para exprimi-la. 
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