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Olá, querido membro do Clube IFM! 

 Que tal resolver mais um simulado? 

 No domingo, você receberá as respostas comentadas. Lembre-se de que o mais 

importante não é quanto você errou, mas quanto você aprendeu! 

 Rumo ao sucesso! 

 Forte abraço! 

 Professor Fernando Moura  

 

TEXTO 1  

Leia o texto a seguir para responder aos itens de 1 a 12.  

Com mais de cinco milhões de infectados pelo novo coronavírus, o Ministério da 

Saúde promete estar próximo de garantir uma vacina contra a doença. Mais do que isso, 

ontem, a pasta estimou que terá 140 milhões de doses do imunizante disponíveis no 

primeiro semestre de 2021. O governo anunciou, em coletiva, que pagou a primeira 

parcela da iniciativa Covax Facility, no valor de R$ 830 milhões, de um total de R$ 2,5 

bilhões. 

“Foi feito um pagamento antecipado de R$ 830 milhões. Depois, de acordo com 

as condições contratuais será feito o restante do pagamento quando se definir um dos 
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laboratórios (com uma vacina que se mostrar efetiva)”, disse o secretário executivo da 

pasta, Élcio Franco. 

As doses têm duas fontes de fornecimento: o acordo fechado com a iniciativa 

Covax Facility, uma aliança global que visa acelerar o desenvolvimento de vacinas 

contra a Covid-19 e fazer uma distribuição equitativa, e o contrato com a AstraZeneca 

em parceria com a Universidade de Oxford. Além disso, o governo espera produzir 

vacinas em território nacional, até o fim do ano que vem, com a transferência de 

tecnologia prevista no contrato da vacina de Oxford. 

“Somando as duas iniciativas, nós já temos garantido para o primeiro semestre 

de 2021 o acesso a 140 milhões de doses de vacina para aderir ao nosso Programa 

Nacional de Imunização (PNI)”, declarou o secretário-executivo da Saúde, Élcio 

Franco, em coletiva de imprensa. Franco explicou que 100 milhões de doses são 

referentes ao acordo para fornecimento da vacina de Oxford; as outras 40 milhões vêm 

da parceria com a Covax Facility. Com elas, o governo pretende imunizar 10% da 

população, ou seja, 20 milhões de pessoas. As vacinas candidatas do portfólio da Covax 

preveem que cada cidadão precisa de duas doses. No Brasil, portanto, seriam 

necessários 40 milhões de doses. 

Segundo o Ministério, contudo, os 10% são baseados em estudos científicos que 

apontam grupos de risco principais para o desenvolvimento de formas graves da doença. 

O secretário-executivo explicou que a pasta chegou ao número somando idosos com 80 

anos ou mais, pessoas com morbidades e trabalhadores de saúde. Ainda não se sabe, 

porém, qual vacina será oferecida pela iniciativa da Covax, já que até o momento nove 

integram seu portfólio. 

A vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford e pelo laboratório 

AstraZeneca, por exemplo, que está inclusa no leque da Covax, também prevê aplicação 

de duas doses. Com isso, os 140 milhões de imunizantes previstos pelo governo seriam 

suficientes para imunizar 70 milhões de pessoas. Para aumentar a oferta, o secretário de 

Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde, Hélio Angotti Neto, 

afirmou que o Brasil mantém tratativas com laboratórios e centros de pesquisas que 

atuam no desenvolvimento de vacinas contra a Covid-19. 

Segundo ele, nove desenvolvedores manifestaram interesse em negociar com o 

governo brasileiro. São eles: Oxford/Astrazeneca (Reino Unido), Sinovac/Butantan 

(China), Pfizer (Estados Unidos e Alemanha), Sinopharm (China), Sputinik5 (Rússia), 

Covaxx e Novavax (Estados Unidos), Janssen (Bélgica) e Merck (Estados Unidos, 

França e Áustria). 

Maria Eduarda Cardim, Correio Braziliense, 9/10/2020 (com adaptações).   

Com base nas ideias e nas estruturas linguísticas do texto, julgue os itens a seguir.  

 

1. O Ministério da Saúde garantiu vacina para cinco milhões de infectados pelo novo 

coronavírus e, para isso, investiu um total de R$ 2,5 bilhões.  

 

2. No segundo parágrafo, as aspas indicam inserção de discurso alheio. 



3. As doses da vacina contra a Covid-19 apresentam, como fontes de fornecimento, a 

Covax Facility e a AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford. 

 

4. Em “...uma aliança global que visa acelerar o desenvolvimento de vacinas contra a 

Covid-19”, pode-se substituir a estrutura destacada por “visa a acelerar”.  

5. No fragmento “... o Ministério da Saúde promete estar próximo de garantir uma 

vacina contra a doença”, pode-se afirmar, quanto à expressão destacada, que esta tem 

valor adverbial e subordina-se ao verbo “estar”. 

 

6. Em “Depois, de acordo com as condições contratuais será feito o restante do 

pagamento...”, a estrutura verbal destacada concorda com “pagamento”.  

 

 

7. Em “... o Brasil mantém tratativas com laboratórios e centros de pesquisas que atuam 

no desenvolvimento de vacinas contra a Covid-19”, o verbo destacado concorda com 

“que”.  

 

 

8. Em “... o governo pretende imunizar 10% da população”, o vocábulo destacado 

admite, sem prejuízo para a correção gramatical e para o sentido original, a substituição 

por “burilar”. 

 

 

9. No trecho “Ainda não se sabe, porém, qual vacina será oferecida pela iniciativa da 

Covax”, a oração destacada classifica-se em subordinada substantiva objetiva direta. 

 

 

10. O trecho “Somando as duas iniciativas, nós já temos garantido para o primeiro 

semestre de 2021 o acesso a 140 milhões de doses de vacina para aderir ao nosso 

Programa Nacional de Imunização (PNI)” admite, sem prejuízo para a correção 

gramatical e para o sentido original, a seguinte reescritura: Com a soma das duas 

iniciativas, já temos assegurado para o primeiro semestre de 2021 o acesso a 140 

milhões de doses de vacina para filiar-se ao nosso Programa Nacional de 

Imunização − PNI. 

 

 

11. Em “...os 140 milhões de imunizantes previstos pelo governo seriam suficientes 

para imunizar 70 milhões de pessoas”, o termo destacado apresenta, sintaticamente, 

função predicativa. 

 

 

12. Está escorreita a seguinte construção adaptada do texto: Há duas semanas, Franco 

explicou que 1,8 milhões de doses são referentes à adesão para fornecimento da vacina 

de Oxford”.  
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TEXTO 2 

Leia o texto a seguir para responder aos itens de 13 a 20.  

A grande e principal tese de Paulo Prado — tese perturbadora — residia na sua 

convicção acerca da tristeza como traço definidor do caráter nacional. Tristeza 

resultante de causas profundas, a exemplo do estilo português de colonizar, dos povos 

que aqui se mesclaram, das atitudes dos que ocuparam a terra, bem como dos gestos de 

seus habitantes originais. Tristeza consolidada pelo espírito romântico de viver e pensar 

o mundo, consagrado no século XIX, a ensejar hipocrisias e a inibir iniciativas 

criadoras. Tristeza alastrada pelo território, de norte a sul, e a atravessar a sociedade de 

alto a baixo, ricos ou pobres. Tristeza, imobilismo e arcaísmo somente superáveis por 

meio de uma revolução. 

Ronaldo Vainfas. In: Intérpretes do Brasil, v. II. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, p. 9. 

Em relação às ideias e às estruturas linguísticas do  texto acima, julgue os itens a 

seguir. 

13. Depreende-se do texto que as diversas manifestações de tristeza constituem o 

principal traço da cultura brasileira. 

 

14. Em “A grande e principal tese de Paulo Prado — tese perturbadora — residia na sua 

convicção...”, os termos destacados exemplificam relações de regência nominal e 

regência verbal, respectivamente. 

 

 

15. Em “residia na sua convicção acerca da tristeza como traço definidor do caráter 

nacional”, os termos destacados desempenham igual função sintática. 

 

16. O emprego de vírgula após “Tristeza” (linha 6) justifica-se para isolar aposto. 

17. Em “... dos povos que aqui se mesclaram ...”, o pronome átono pode ser deslocado 

para depois do verbo, sem prejuízo para a correção gramatical. 

18. Na linha 1, a colocação de uma vírgula após o segundo travessão é proibida, 

segundo a norma-padrão. 

 

19. Em “...das atitudes dos que ocuparam a terra...”, a oração destacada classifica-se em 

subordinada substantiva completiva nominal cuja preposição que a inicia é exigida pela 

regência de “atitudes”. 

20. Segundo o autor do texto, não há dúvida de que a tristeza é traço peculiar do caráter 

nacional. 

 



TEXTO 3 

Leia o texto a seguir para responder aos itens de 21 a 25.  

 

Uma poética da escassez e da negatividade enuncia-se em Vidas Secas como 

uma contraposição ao pitoresco, ao descritivismo e ao gosto retórico presentes na 

tradição do romance da seca, desde o naturalismo do século XIX até o regionalismo dos 

anos 30. Além disso, o romance oferece um ponto de fuga em relação à maioria dos 

textos literários que, no período, desempenhavam a função de “desvendamento social” 

do Brasil, na medida em que problematiza, com rigor incomum, pressupostos 

identitários de integração nacional por eles formulados. Para tanto, desfaz as certezas da 

terceira pessoa narrativa, descentrando sua onisciência, e escolhe a forma descontínua 

como recurso de montagem textual. 

Wander Melo Miranda. In: Intérpretes do Brasil, v. II. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, p. 93 (com adaptações). 

Com base nas estruturas linguísticas e nos sentidos do texto acima, julgue os itens 

seguintes.  

21. Em “enuncia-se” (linha1), a palavra “se” funciona como partícula apassivadora, e o 

trecho admite a substituição por é enunciado, sem prejuízo para a correção gramatical 

do período. 

 

22. A substituição de “que” (linha 4) por “os quais” conferiria ao texto mais clareza em 

relação ao termo antecedente e eliminaria qualquer hipótese de ambiguidade. 

23. A correção gramatical do período estaria mantida caso se substituísse a expressão 

“na medida em que” (linha 5) por à medida em que. 

24. O verbo “enuncia-se” (linha 1) pode ser substituído por “enunciam-se”, uma vez que 

se relaciona com sujeito anteposto composto por dois núcleos. 

25. O termo “por eles” corresponde, sintaticamente, ao agente da voz passiva na 

estrutura em que se insere. 

Rumo ao sucesso!  

 



 
RESPOSTAS COMENTADAS
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RESPOSTAS COMENTADAS  

Olá, querido membro do Clube IFM! 

Hora de conferir as respostas e aprender com os eventuais erros! 

O sucesso se avizinha! 

Forte abraço!  

 

1. Errado. Releia o primeiro parágrafo: “Com mais de cinco milhões de infectados pelo 

novo coronavírus, o Ministério da Saúde promete estar próximo de garantir uma 

vacina contra a doença”. A vacina não é para cinco milhões de infectados. A 

necessidade decorre do número de infectados. Outro detalhe: o governo pagou uma 

parcela de um montante previsto, mas não investiu o total de R$ 2,5 bilhões de reais.  

2. Certo. Trata-se de inserção de discurso direto (fala do secretário).  

3. Certo. Informação presente no terceiro parágrafo.  

4. Certo. O verbo “visar”, com o sentido de “almejar”, é transitivo indireto, e a 

preposição “a”, introduzindo a oração objetiva indireta, poderá ficar implícita ou 

explícita.  

5. Certo. O vocábulo “próximo” será adjetivo (variável) quando caracterizar o 

substantivo: “próximo dia/próxima semana/próximas etapas/parentes próximos”. Com o 

sentido de “perto”, conforme ocorre no texto, é advérbio (invariável) e, no caso, 

subordina-se ao verbo “estar”.  

6. Errado. Em “Depois, de acordo com as condições contratuais será feito o restante do 

pagamento...”, a estrutura verbal destacada concorda com “restante”. 
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7. Certo. Em “... o Brasil mantém tratativas com laboratórios e centros de pesquisas que 

(= os quais/ o pronome relativo substitui “laboratórios e centros de pesquisas”) atuam 

no desenvolvimento de vacinas contra a Covid-19”, o verbo destacado concorda com  o 

pronome relativo “que”, que exerce função sintática de sujeito.  

 

8. Errado. Em “o governo pretende imunizar 10% da população”, o vocábulo 

destacado significa “proteger, resguardar, blindar” (e não “burilar”: refinar, apurar, 

aprimorar).  

 

9. Errado. O verbo “sabe”, transitivo direto, veio antecedido da partícula apassivadora. 

Esta transforma a oração consequente, introduzida pelo pronome interrogativo “a qual”, 

em substantiva subjetiva. Veja a estrutura em voz passiva analítica: “...qual vacina 

será oferecida pela iniciativa da Covax não é sabido”.  

 

10. Certo. As substituições realizadas mantêm a correção gramatical e os sentidos 

originais.  

 

11. Certo. Observe a estrutura sintática: “... os 140 milhões de imunizantes previstos 

pelo governo (sujeito) seriam (verbo de ligação) suficientes (predicativo do sujeito) para 

imunizar 70 milhões de pessoas”. 

 

12. Errado. Observe: “Há (tempo decorrido) duas semanas, Franco explicou que 1,8 

milhão (para concordar com “1/um”) de doses são referentes (exige a preposição “a”) 

à adesão (palavra feminina que exige, no contexto, o artigo “a”) para fornecimento da 

vacina de Oxford”. 

 

13. Errado. A tristeza como traço definidor do caráter nacional é uma tese de Paulo 

Prado, e não uma dedução ou inferência do texto: “A grande e principal tese de Paulo 

Prado — tese perturbadora — residia na sua convicção acerca da tristeza como traço 

definidor do caráter nacional”.  

 

14. Errado. Em “A grande e principal tese de Paulo Prado (relação subjetiva: Paulo 

Prado desenvolveu a tese/adjunto adnominal) — tese perturbadora — residia na sua 

convicção... (objeto indireto/regência verbal)”, o primeiro termo destacado não 

exemplifica relação de regência nominal (somente exemplificaria se fosse complemento 

nominal). 

 

15. Certo. Em “residia na sua convicção (abstrato) acerca da tristeza (relação 

completiva: a convicção recai sobre a tristeza) como traço definidor (adjetivo cognato 

de definir) do caráter nacional (relação completiva: a ideia de definir recai sobre o 

caráter nacional)”, os termos destacados são, sintaticamente, complementos nominais. 

16. Errado. O emprego de vírgula após “Tristeza” (linha 6) justifica-se para separar os 

núcleos enumerados. 



17. Errado. Em “... dos povos que aqui se mesclaram ...”, o pronome átono não pode 

ser deslocado para depois do verbo, sem prejuízo para a correção gramatical, porque o 

pronome relativo e o advérbio são fatores de próclise. 

18. Certo. Na linha 1, a colocação de uma vírgula após o segundo travessão é proibida, 

segundo a norma-padrão, porque não se separa o sujeito do verbo. 

19. Errado. Em “...das atitudes dos (daqueles) que (os quais) ocuparam a terra...”, a 

oração destacada, introduzida pelo pronome relativo, classifica-se em subordinada 

adjetiva restritiva. 

20. Errado. Segundo Paulo Prado (e não o autor do texto), não há dúvida de que a 

tristeza é traço peculiar do caráter nacional. (Que raiva, Fernando Moura!) 

21. Errado. Em “enuncia-se” (linha1), a palavra “se” funciona como partícula 

apassivadora, e o trecho admite a substituição por é enunciada: uma poética é 

enunciada. 

22. Errado. A substituição de “que” (linha 4) por “os quais” não conferiria ao texto 

mais clareza em relação ao termo antecedente. O verbo “desempenhavam”, no plural,  já 

elimina qualquer hipótese de ambiguidade: o pronome relativo “que” só pode ter como 

referente “os textos literários”. 

23. Errado. A correção gramatical do período estaria mantida caso se substituísse a 

expressão “na medida em que (locução conjuntiva causal)” por à medida em que 

(locução conjuntiva inexistente). Existe a locução conjuntiva “à medida que”, com 

valor proporcional.  

24. Errado. O verbo “enuncia-se” (linha 1) não pode ser substituído por “enunciam-se”, 

uma vez que se relaciona com sujeito anteposto simples (apresenta apenas um núcleo): 

Uma poética da escassez e da negatividade.  

25. Certo. O termo “por eles” corresponde, sintaticamente, ao agente da voz passiva na 

estrutura em que se insere: “pressupostos identitários de integração nacional (sujeito) 

(foram) formulados (voz passiva analítica) por eles (agente dessa voz passiva).  

 

Mantenha o foco! 
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