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Olá, amante do vernáculo! 

Já concluiu a leitura de “ENSAIO SOBRE A CEGUEIRA”, de José Saramago? No 

próximo sábado, faremos as considerações sobre essa magnífica obra.  

Conforme nosso cronograma de atividades, neste sábado você terá de resolver mais 

um simulado. No domingo, você receberá todas as respostas comentadas por mim.  

Estudar a língua é bom demais! Faça 10 pontos, brincando!  

Forte abraço! 

Professor Fernando Moura  

 

TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 1 A 10 

Talvez a definição mais comum que se dê à educação seja esta: “Processo pelo qual se 

procura desenvolver as potencialidades da pessoa humana e integrá-la na comunidade à qual 

pertença”. Essa é uma definição clássica, e é impossível precisar seu autor.  

No decorrer da História e nas mais diversas sociedades, os processos e os objetivos 

educacionais se diferenciam enormemente, de acordo com complexos fatores culturais. Nas 

civilizações antigas do Oriente, visava-se, com a educação, à supressão da individualidade e à 

conservação do passado. Aos gregos, no entanto, a função da educação era, ao contrário do 

mundo oriental, dar ênfase ao desenvolvimento individual e aos aspectos estéticos e 

intelectuais (entre a maioria das cidades-estado). Na Idade Média, a educação ocidental 

sujeitou-se à religião. No século XX, o desenvolvimento das ciências sociais, sobretudo da 

Psicologia, colocou novos problemas para a educação, e tal desenvolvimento foi responsável 

http://www.proffernandomoura.com.br/


por inúmeras transformações; nesse sentido, nomes, como John Dewey, Jean Piaget e Maria 

Montessori, destacam-se.  

Neste início de século XXI, em uma sociedade competitiva, supostamente globalizada 

em estruturas capitalistas, indagamos qual seria o futuro da educação, já que, ao que parece, o 

sistema educacional (particularmente no Brasil) não consegue acompanhar as transformações 

aparentes. Pedagogos e educadores parecem perdidos entre o que é atual e o que é 

necessário para o futuro. 

AgnaldoKupper.https://web.unifil.br/docs/revista_eletronica/terra_cultura/39/Terra%20e%20Cultura_39-

4.pdf (com adaptações) 

QUESTÃO 1 -  Sobre o texto e seu contexto, assinale a alternativa INCORRETA:  

A) Numa perspectiva comum e clássica, define-se educação como processo por meio do qual 

se procura desenvolver as potencialidades da pessoa humana e integrá-la na comunidade à 

qual pertença.  

B) O modelo grego de educação priorizava o desenvolvimento individual e os aspectos 

estéticos e intelectuais. 

C) No século passado, o desenvolvimento das ciências sociais, mormente da Psicologia, expôs 

novos problemas para a educação, o que desencadeou inúmeras transformações.  

D) Hodiernamente, em uma sociedade competitiva, por estar globalizada em estruturas 

capitalistas, indaga-se sobre o futuro da educação, a despeito de, ao que parece, o sistema 

educacional (particularmente no Brasil) não conseguir acompanhar as transformações 

aparentes. 

QUESTÃO 2 -  “Talvez a definição mais comum que se dê à educação seja esta” (linha 1). A 

oração destacada exerce função sintática de:  

A) adjunto adverbial.  

B) adjunto adnominal.  

C) complemento nominal.  

D) agente da passiva.  

 

QUESTÃO 3 -  Os vocábulos “responsável” (linha 11) e “qual” (linha 15), retirados do texto, são 

classificados, do ponto de vista morfológico, respectivamente, como:  

A) adjetivo – pronome indefinido interrogativo.  

B) substantivo – advérbio interrogativo de modo.  

C) substantivo  – pronome indefinido interrogativo 

D) adjetivo – conjunção integrante.  

https://web.unifil.br/docs/revista_eletronica/terra_cultura/39/Terra%20e%20Cultura_39-4.pdf
https://web.unifil.br/docs/revista_eletronica/terra_cultura/39/Terra%20e%20Cultura_39-4.pdf


QUESTÃO 4 - Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE uma palavra retirada do 

texto acentuada pela seguinte regra: “Recebem acento agudo as paroxítonas terminadas em 

ditongo.”  

A) “integrá-la” (linha 2).  

B) “impossível” (linha 3).  

C) “História” (linha 4).  

D) “inúmeras” (linha 12).  

 

QUESTÃO 5 - “No decorrer da História e nas mais diversas sociedades, os processos e os 

objetivos educacionais se diferenciam enormemente *...+” (linha 4). De acordo com as regras 

de pontuação, a vírgula utilizada no trecho retirado do texto é de uso:  

A) obrigatório, para isolar expressões explicativas, conclusivas e retificativas, interpostas na 

oração.  

B) obrigatório, para indicar deslocamento de adjunto adverbial composto.  

C) facultativo, para isolar um vocativo.  

D) facultativo, para separar os elementos mencionados numa relação.  

 

QUESTÃO 6 - “Talvez a definição mais comum que se dê à educação seja esta *...+” (linha 1). É 

CORRETO afirmar que o verbo destacado está conjugado no:  

A) presente do indicativo.  

B) imperativo afirmativo.  

C) presente do subjuntivo.  

D) futuro do presente do indicativo.  

 

QUESTÃO 7 -  “... é impossível precisar seu autor” (linha 3). É CORRETO afirmar que, no 

período,  há um claro exemplo de:  

A) oração sem sujeito.  

B) sujeito oracional.  

C) sujeito composto.  

D) sujeito plural.  



QUESTÃO 8 - “Nas civilizações antigas do Oriente, visava-se, com a educação, à supressão da 

individualidade e à conservação do passado.” (linhas 5 a 7). É CORRETO afirmar que o período 

é:  

A) simples, formado por uma oração absoluta.  

B) composto, formado por uma oração coordenada e uma oração subordinada.  

C) composto, formado por uma oração principal e três orações subordinadas.  

D) composto, formado por uma oração principal e quatro orações subordinadas.  

QUESTÃO 9 - “Pedagogos e educadores parecem perdidos entre o que é atual e o que é 

necessário para o futuro” (linhas 17 e 18). Das classes de palavras presentes no período 

retirado do texto, NÃO há termo algum classificado como:  

A) pronome demonstrativo.  

B) pronome relativo.  

C) conjunção integrante.  

D) preposição.  

QUESTÃO 10 - Sobre o emprego da crase em “Nas civilizações antigas do Oriente, visava-se, 

com a educação, à supressão da individualidade e à conservação do passado”, assinale a opção 

correta.  

A) As duas ocorrências são decorrentes das relações de regência verbal.  

B) As duas ocorrências são decorrentes das relações de regência nominal. 

C) As duas ocorrências estão inadequadas.  

D) Faltou acento grave antes de “educação”.  

 

Rumo ao sucesso!!! 
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RESPOSTAS 

QUESTÃO 1 -  Letra D. A) Correta. Ideia expressa no primeiro parágrafo. B) Correta. Segundo o 

texto, “Aos gregos, no entanto, a função da educação era, ao contrário do mundo oriental, dar 

ênfase ao desenvolvimento individual e aos aspectos estéticos e intelectuais (entre a maioria 

das cidades-estado)”. C) Correta. Segundo o texto, “No século XX (passado), o 

desenvolvimento das ciências sociais, sobretudo (= mormente) da Psicologia, colocou novos 

problemas para a educação, e tal desenvolvimento foi responsável por inúmeras 

transformações.  D) Incorreta. Segundo o texto, “Neste início de século XXI (= “Atualmente”, 

“Hodiernamente”), em uma sociedade competitiva, supostamente globalizada (e não “por 

estar”) em estruturas capitalistas, indagamos qual seria o futuro da educação, já que (e não “a 

despeito de”, com valor concessivo), ao que parece, o sistema educacional (particularmente 

no Brasil) não consegue acompanhar as transformações aparentes. 

QUESTÃO 2 -  Letra B. A palavra “que” (= a qual), pronome relativo, introduz oração 

subordinada adjetiva restritiva. Esta caracteriza o antecedente “a definição mais comum” e é 

adjunto adnominal oracional do substantivo “definição”. A) Função incorreta. B) Função 

correta. C) Função incorreta. D) Função incorreta. 

QUESTÃO 3 -  Letra A. Em “... e tal desenvolvimento foi responsável por inúmeras 

transformações ...”, o vocábulo “responsável” é adjetivo que caracteriza o substantivo 

“desenvolvimento”. Em “... indagamos qual seria o futuro da educação”, o vocábulo “qual” é 

pronome interrogativo indefinido e substitui um substantivo não determinado no contexto. A) 

Funções morfológicas corretas. B) Funções morfológicas incorretas. C) Funções morfológicas 

incorretas. D) Funções morfológicas incorretas. 

QUESTÃO 4 - Letra C. A) Oxítona terminada em “a”. B) Paroxítona terminada em “l”. C) 

Paroxítona terminada em ditongo. D) Proparoxítona.  
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QUESTÃO 5 - Letra B. Trata-se de deslocamento de adjunto adverbial composto (de tempo e 

de lugar) para o início da construção sintática. Como esse deslocamento é de longa extensão ,a 

vírgula é obrigatória. A) Errada. Não se trata de expressões explicativas, conclusivas e 

retificativas, interpostas na oração. B) Certa. Indica deslocamento de adjunto adverbial 

composto. C) Errada. Não se trata de vocativo. D) Errada. Não se trata de elementos 

mencionados numa relação.  

QUESTÃO 6 - Letra C. O modo subjuntivo traduz a ideia de possibilidade, ressaltada, no texto, 

pelo advérbio “Talvez”. A forma verbal “dê” está flexionada na terceira pessoa do singular do 

presente do subjuntivo. A)  Modo errado. B) Modo errado. C) Tempo e modo corretos. D) 

Tempo e modo incorretos.  

QUESTÃO 7 -  Letra B. Observe: “... é (verbo de ligação) impossível (predicativo) precisar seu 

autor (sujeito oracional). A segunda oração é sujeito da primeira. A) Não se trata de oração 

sem sujeito. B) Há sujeito oracional. C) Não há sujeito composto. D) Não há sujeito plural.  

QUESTÃO 8 - Letra A. Como há somente um verbo (“visava”), há apenas uma oração: período 

simples e oração absoluta. O período composto apresenta mais de um verbo e, portanto, mais 

de uma oração. Não é o caso. B) O período não é composto. C) O período não é composto. D) 

O período não é composto. 

QUESTÃO 9 - Letra C. A) Há dois pronomes demonstrativos: “entre o (= aquilo) que é atual e o 

(= aquilo) que é necessário”. B) Há dois pronomes relativos: “entre o que (= qual) é atual e o 

que (= o qual) é necessário”. C) Não há conjunção integrante. D) Há duas preposições: “entre”, 

“para”.  

QUESTÃO 10 - Letra A. O verbo “visava” (= almejar) exige a preposição “a”, que se funde aos 

artigos “a” (antes do substantivo feminino “supressão”) e “a” (antes do substantivo feminino 

“conservação). Portanto, o fenômeno da crase, no contexto, é decorrente das relações de 

regência verbal. A) Certa. As duas ocorrências são decorrentes das relações de regência verbal. 

B) Errada. As duas ocorrências não são decorrentes das relações de regência verbal. C) As duas 

ocorrências estão adequadas. D) Não faltou acento grave antes de “educação” (precedida da 

preposição “com”).  

Você está ficando “insuportável”!  

Rumo à aprovação!  
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