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01-Em relação ao uso dos pronomes de tratamento, assinale a alternativa INCORRETA. 

  

A) Vossa Majestade, a Rainha, apresenta-se às 17 horas. 

B) Vossa Santidade, o Papa Francisco visitará o Chile em breve. 

C) Vossa Excelência, o Reitor João da Silva, reitera as boas-vindas. 

D) Vossa Alteza, a Princesa Aurora, autoriza a publicação do veto. 

 

A perfeição (adaptado) 

             O susto de reencontrar alguém que não vemos há anos é o impacto do tempo. O 

desmanche alheio incomoda? Claro que não, apenas o nosso refletido na hipótese de estarmos 

também daquele jeito. Há momentos nos quais o salto para o abismo do fim parece mais 

dramático: especialmente entre 35 e 55. (...) 

           Agatha Christie deu um lindo argumento para todos nós que envelhecemos. Na sua 

Autobiografia, narra que a solução de um casamento feliz está em imitar o segundo casamento 

da autora: contrair núpcias com um arqueólogo (no caso, Max Mallowan), pois, quanto mais velha 

ela ficava, mais o marido se apaixonava. Talvez o mesmo indicativo para homens e mulheres 

estivesse na busca de geriatras, restauradores, historiadores, egiptólogos ou, no limite, 

tanatologistas. 

         Envelhecer é complexo, a opção é mais desafiadora. O célebre historiador israelense Yuval 

Harari prevê que a geração alpha (nascidos no século em curso) chegará, no mínimo, a 120 anos 

se obtiver cuidados básicos. O Brasil envelhece demograficamente e nós poderíamos ser 

chamados de vanguarda do novo processo. Dizem que Nelson Rodrigues aconselhava aos jovens 

que envelhecessem, como o melhor indicador do caminho a seguir. Não precisamos do conselho 

pois o tempo é ceifador inevitável. (...) 

          Como em toda peça teatral, o descer das cortinas pode ser a deixa para um aplauso 

caloroso ou um silêncio constrangedor, quando não vaia estrondosa. É sabedoria que o tempo 

ensina, ao retirar nossa certeza com o processo de aprendizado. Hoje começa mais um dia e mais 

uma etapa possível. Hoje é um dia diferente de todos. Você, tendo 16 ou 76, será mais velho 

amanhã e terá um dia a menos de vida. Hoje é o dia. Jovens, velhos e adjacentes: é preciso ter 

esperança.  

02- De acordo com o significado do texto lido e com a Gramática Normativa da Língua 

Portuguesa, assinale a alternativa que associa corretamente o trecho destacado nas 

frases abaixo com a sua classificação morfológica entre parênteses. 

A) “O susto de reencontrar alguém que não vemos há anos” (conjunção integrante). 

B) “narra que a solução de um casamento feliz” (pronome relativo). 

C) “pois o tempo é ceifador inevitável” (conjunção coordenativa). 

D) “Você, tendo 16 ou 76, será mais velho” (pronome pessoal). 
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Texto 2 

Investir em educação ‘fecha’ prisões 

Entrevista da BBC News Brasil com Clara Grisot. 

Clara Grisot, formada em ciências políticas e sociologia, é cofundadora da associação francesa 

Prison Insider, que coleta informações sobre as condições das prisões no mundo. 

BBC News Brasil – Pesquisas no Brasil indicam que a maioria concorda com a afirmação de que 

“bandido bom é bandido morto”. Qual seria a reação em outros países desenvolvidos? 

Grisot – Esse tipo de discurso não é algo específico do Brasil. É uma visão comum no mundo. 

Vemos que a sociedade tem uma real falta de empatia em relação [……] pessoas encarceradas. 

O tratamento dado aos presidiários não interessa [……] quase ninguém, mas constatamos que 

isso é ainda mais forte nos países com grandes desigualdades sociais. 

BBC News Brasil – De que forma a violência no Brasil, que afeta a população diariamente, 

influencia o olhar dos brasileiros sobre a situação nos presídios? 

Grisot – O que acontece dentro das prisões em países com muita violência é a exacerbação do 

que acontece nas ruas. Isso explica [……] violência que surge regularmente no sistema carcerário 

brasileiro e, certamente, o olhar dos brasileiros sobre a situação do sistema prisional do país. Já 

é tão violento fora (nas ruas) que o que acontece dentro das prisões é praticamente algo que não 

lhes diz respeito. 

BBC News Brasil – No Brasil e em outros países, prevalece a visão de que penas mais severas 

reduziriam os riscos da pessoa cometer um crime. Você concorda com isso? 

Grisot – Com base nas informações que pudemos obter em todos os países do mundo, 

percebemos que a prisão não funciona. Quanto mais as penas forem longas e os prisioneiros 

forem tratados como um nada, menos preparamos seu retorno [……] sociedade. A prisão destrói. 

Estudos mostram que quanto menos a pessoa ficar presa, menos ela ficará dessocializada e 

menores serão as chances de reincidência. Se ela não voltar [……] praticar um delito, não haverá 

novas vítimas. Todo esse discurso de repressão produz efeitos contrários ao desejado. É 

paradoxal. Se as pessoas realmente estivessem ao lado das vítimas, elas seriam favoráveis a 

penas alternativas. 
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BBC News Brasil – Muitos no Brasil acham que um país sem recursos suficientes para a 

educação não deveria investir em presídios. Qual é a sua avaliação? 

Grisot – A corrida para o aprisionamento e a construção de prisões têm um custo extremamente 

alto tanto economicamente quanto socialmente. O Brasil dá continuidade a uma política repressiva 

que fracassou, sobretudo nos Estados Unidos, onde certos Estados gastam mais com prisões do 

que com universidades. Isso tem efeitos devastadores, com consequências sobre comunidades 

e gerações inteiras. Alguns têm recuado em razão dos estragos constatados. A educação é uma 

das primeiras muralhas contra a pobreza. São os pobres que são presos em massa e isso em 

todos os lugares. Construir presídios em detrimento da educação é uma escolha infeliz porque 

apostar na educação significa fechar prisões. 

BBC News Brasil – No Brasil, difundiu-se a ideia de que os direitos humanos são os “direitos dos 

manos”, dos bandidos. O que explica isso? 

Grisot – Isso faz parte de uma retórica clássica que chamamos de populismo penal que quer 

dividir os direitos humanos. Nós dizemos que os direitos humanos são indivisíveis e não podem 

ser negociados. Todos devem ser tratados com dignidade. Seria um grande retrocesso pensar o 

contrário. 

FERNANDES, Daniela. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-48445684 Acesso 

em 18 out.2019. [Adaptado] 

Analise as afirmativas abaixo em relação ao texto 2. 

1. Clara Grisot, cofundadora da associação francesa Prison Insider, recebe, na entrevista, o 

tratamento formal de Vossa Senhoria, o que se infere da formulação “Qual é a sua avaliação?” 

(4ª pergunta). 

2. Quanto ao sinal indicativo de crase, a grafia correta dos cinco vocábulos, na sequência das 

lacunas [……] nas respostas da entrevista, é: às • à • a • à • à. 

3. Em “constatamos que isso é ainda mais forte nos países com grandes desigualdades sociais” 

(1° resposta), o pronome sublinhado faz referência ao desinteresse pelo tratamento dado aos 

presidiários. 

4. Em “Quanto mais as penas forem longas e os prisioneiros forem tratados como um nada, menos 

preparamos seu retorno [……] sociedade” (3ª resposta), as formas verbais sublinhadas estão, 

respectivamente, na voz passiva e ativa. 
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5. Em “não haverá novas vítimas” (3ª resposta), o verbo haver é impessoal e pode ser substituído 

por “existirá”, sem prejuízo de significado e sem desvio da norma culta da língua escrita.  

03- Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas. São corretas apenas as 

afirmativas 1 e 3. 

A) São corretas apenas as afirmativas 3 e 4. 

B) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4. 

C) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5. 

D) São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5. 

Leia a tira a seguir. 

 

 

04-Assinale a alternativa correta, considerando os pronomes da tira acima. 

A) No primeiro quadro, Mafalda e Filipe utilizam a mesma pessoa pronominal. 

B) No segundo quadro, Mafalda e Filipe utilizam a mesma forma de tratamento. 

C) No primeiro quadro, “te” é gramaticalmente um pronome de segunda pessoa. 

D) A expressão “a gente” é gramaticalmente um pronome de primeira pessoa do 

plural. 
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E) A forma pronominal “a gente” é tratamento formal, segundo a gramática 

normativa. 

Um dos decretos assinados nesta quinta-feira (11) pelo presidente Jair Bolsonaro proíbe que 

funcionários, servidores e integrantes do governo federal utilizem os termos "Vossa Excelência" e 

"doutor" em comunicados, atos e cerimônias públicas. O texto do decreto prevê ainda que os 

agentes públicos utilizem, uns com os outros, o termo "senhor" ou "senhora" no tratamento oral e 

escrito. 

De acordo com o governo, a medida visa "promover a desburocratização no tratamento" e 

"eliminar barreiras que criam distinção entre agentes públicos no âmbito do Poder Executivo 

federal". 

(https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/04/11/decreto-de-bolsonaro-proibe-uso-dos-termos-

vossa-excelencia-e-doutor-nos-orgaos-federais.ghtml) 

05- Segundo o novo decreto sobre pronomes de tratamento, descrito no texto acima, qual das 

alternativas abaixo estará correta? 

A) Senhor major, pedimos sua atenção ao manifesto – disse a assistente. 

B) Vossa Senhoria, senador Américo, sabe que o assunto é extremamente sério! 

C) Elas queriam saber se Vossa Magnificência está ocupada, reitora. 

D) Pedimos a Vossa Excelência, ministro, que leia os documentos que lhe foram entregues. 

Texto  para responder à questão.  
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Disponível em:<tracodoarquiteto.blogspot.com>. Acesso em: 12 dez. 2018. 

06- Quanto à classificação gramatical do termo “você”, assinale a alternativa correta. 

A) Preposição acidental 

B) Pronome de tratamento 

C) Conjunção integrante 

D) Interjeição 

E) Substantivo abstrato 

 

07- Os pronomes de tratamento estão empregados corretamente em: 
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A) Espera-se que, no Brasil, Sua Santidade, o Papa Francisco, seja recebido, com 

o devido respeito, pelos jovens. 

B) O advogado assim se pronunciou perante o juiz: - Peço a Vossa Senhoria que 

ouça o depoimento desta nova testemunha. 

C) Senhor Chefe do Departamento de Pessoal, dirijo-me a Vossa Excelência, para 

solicitar o abono de minhas faltas. 

D) Vossa Majestade, a princesa da Inglaterra, foi homenageada por ocasião do seu 

aniversário. 

E) Refiro-me ao Ilustríssimo Senhor, Cardeal de Brasília, ao enviar-lhe as notícias 

do Conclave. 

08-O pronome de tratamento adequado a “governadores” é: 

A) Vossa Eminência. 

B) Vossa Meretíssima. 

C) Vossa Senhoria. 

D) Vossa Excelência. 

E) Vossa Reverendíssima. 

GABARITO 

1-C, 2-D, 3-B, 4-C, 5-A, 6-B, 7-A, 8-D. 
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