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Leia o texto a seguir e responda às questões de 01 a  04. 
 

Abandono olímpico 
 

O entusiasmo que os atletas dos Jogos Olímpicos do Rio possam ter despertado em crianças, 
adolescentes e jovens morre se não for alimentado 

 
“Legado” é a palavra da moda quando se fala de mega eventos esportivos como Copa do Mundo e Jogos 

Olímpicos. Trata-se de deixar um impacto positivo para as cidades que recebem as competições, 
principalmente no que diz respeito à infraestrutura. No caso dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de 
Janeiro, realizados há cerca de seis meses, a cidade contou benefícios como a abertura e ampliação de 
linhas de BRT e a revitalização da área portuária com o Boulevard Olímpico, onde a pira olímpica foi 
montada após a cerimônia de abertura. 

Mas outros legados importantes para o Rio de Janeiro ainda não viram a luz do dia. O projeto original da 
Arena do Futuro, que recebeu as partidas de handebol nos Jogos Olímpicos, previa que ela fosse 
desmontada para se transformar em quatro escolas. A estrutura não saiu do lugar porque a licitação não foi 
feita. O parque de canoagem slalom no bairro de Deodoro deveria se tornar uma piscina gigante para o 
lazer dos moradores, mas está fechado. E nem há muito o que dizer sobre a não realizada despoluição da 
Baía de Guanabara, que talvez nunca saia do papel. 

[...] 
 Especificamente no caso do Rio-2016, um legado especial estava em despertar no país o interesse por 

outros esportes, em uma nação que ainda sofre da monocultura do futebol. Instalações olímpicas poderiam 
se transformar em centros de alto rendimento ou locais para o primeiro contato de muitos brasileiros com 
várias modalidades. Assim como a Arena do Futuro, o Estádio Aquático Olímpico também foi criado para ser 
“desmontável e remontável”, levando duas piscinas olímpicas a locais que se beneficiariam com a instalação 
– em novembro, o Ministério do Esporte definiu que Salvador e Manaus ficarão com as piscinas. Mas, 
enquanto isso não ocorre, o lugar onde Michael Phelps brilhou funciona como criadouro de mosquitos. 

No caso das instalações permanentes do Parque Olímpico, ainda não existe nenhum plano de uso. A 
prefeitura do Rio não achou parceiro privado para a gestão da área, e a empurrou para o Ministério do 
Esporte. O Comitê Olímpico do Brasil (COB) afirma que os ginásios poderiam se tornar centros de 
excelência para treinamentos, mas não há projeto definido e a expectativa mais otimista é de que apenas no 
segundo semestre essas instalações sejam utilizadas. 

PROGRAMA DA  PROVA: 

• Interpretação de texto 

• Textos não verbais 

• Formação de Palavras 

• Uso do pronome relativo 

• Infográfico 

• Semântica 

• Período composto por coordenação e subordinação 

• Orações Subordinadas Adjetivas 

• Orações subordinadas Adverbiais 

• Concordância verbal 

• Obras literárias da etapa 
 

• ATENÇÃO: 

Este roteiro deverá ser realizado no período determinado e entregue à professora Sandra, durante a aula 

de LP -24/09/2018 ( FA- 6° horário) 25/09 ( FX- 1º horário). Não serão aceitos trabalhos entregues 

depois da data determinada, a terceiros ou pelos corredores . 



Nem mesmo o futebol escapou, como mostra a deterioração do Maracanã. Graças a uma briga entre a 
organização dos Jogos e a concessionária que administra o estádio, o antigo orgulho do esporte brasileiro 
está agora abandonado, sujeito a roubos que não pouparam nem o busto do jornalista Mário Filho, que dá 
nome ao estádio. Aqui, Rio-2016 e a Copa de 2014 se encontram, já que alguns dos estádios “padrão Fifa” 
construídos ou reformados para a Copa não têm quem neles jogue ou se apresente. 

Apesar dos problemas de organização, como os que marcaram o primeiro fim de semana de 
competições, os Jogos Olímpicos do Rio foram memoráveis do ponto de vista esportivo, principalmente para 
o Brasil, que conquistou medalhas em esportes nos quais não tinha tradição, apresentando novos ídolos e 
histórias edificantes, como a do canoísta Isaquias Queiroz, da judoca Rafaela Silva e dos atletas Ygor 
Coelho e Lohaynny Vicente, do badminton, egressos de um projeto social em uma favela carioca. O 
entusiasmo que essas conquistas possam ter despertado em crianças, adolescentes e jovens morre se não 
for alimentado, e o descaso com as instalações olímpicas ajuda a minar as esperanças de ver um país que 
valorize os mais variados esportes – não para que um dia sejamos potência olímpica, mas como algo muito 
mais básico e importante: uma ferramenta de cidadania. 

GAZETA DO POVO. 28 fev. 2017. Disponível em: <http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/editoriais/abandono-olimpico-df71khp33b7yeukxskq4s2bly>. Acesso em: 8 mar. 2017. 

 

Glossário 
BRT: sigla de Bus Rapid Transit, um tipo de sistema de transporte público, baseado no uso de ônibus. 

Geralmente tem design, serviços e infraestrutura especializados para melhorar a qualidade do sistema e 
remover causas típicas de atraso. 

 
QUESTAO 01 
Responda os itens abaixo e atribua coerência às suas respostas. UTILIZE a norma padrão da língua. 

 
A) Com que OBJETIVO esse texto foi escrito?  

 

 

 

 
 

B) O texto traz críticas positivas ou negativas com relação ao aproveitamento das instalações olímpicas 
após os Jogos Olímpicos do Rio? JUSTIFIQUE sua resposta com exemplo do texto. 

 

 

 

 

 

 
 

QUESTAO 02 
 Releia este trecho e responda aos itens, de acordo com o sentido do texto. 

 

“’Legado’ é a palavra da moda quando se fala de megaeventos esportivos como Copa do Mundo e Jogos 
Olímpicos.” 

 
 A) O que significa a palavra “legado”? 

 

 

 
 

B) Que expressão, no 3º parágrafo do texto, retoma o entendimento de que o Brasil é um país que só se 
interessa pelo futebol? 

 

 

 
 
QUESTAO 03 
Diante das evidentes características do texto em estudo, escreva o seu GÊNERO e TIPOLOGIA. 



_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 
QUESTAO 04 
Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas, conforme as características do gênero relativo ao 
texto Abandono olímpico. 
 
( ) Por meio desse gênero textual, jornais e revistas manifestam seu ponto de vista sobre um tema de 

relevância local, nacional ou internacional que esteja sendo debatido no momento. 
(  ) Em jornais, esse texto costuma ser publicado sem a assinatura de quem o escreveu, o que atribui mais 

impessoalidade ao texto e evidencia que a opinião defendida reflete o ponto de vista do jornal, e não do 
autor. 

(   ) Em revistas, ele geralmente é assinado pelo profissional responsável pela publicação. 
(  ) Tem uma função social muito importante, sendo essencial para a difusão do conhecimento, a formação de 

opinião e posicionamento crítico da sociedade, uma vez que propõe um debate sobre determinado tema, 
no qual o discurso direto é sua principal característica. 

(  ) Esse gênero se insere no chamado jornalismo opinativo por ser um texto argumentativo, isto é, escrito 
para convencer o leitor a respeito de algo. Para isso, é preciso que apresente argumentos bem 
fundamentados. 

 
ASSINALE a opção CORRETA: 
 
A) V, V, V, F, V 
B) F, V, V, V, F 
C) V, V, V, F, F 
D) V, F, V, F, F 
 
 
QUESTAO 05 
Releia este período do texto e responda o item abaixo: 
 

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) afirma que os ginásios poderiam se tornar 
centros de excelência para treinamentos, mas não há projeto definido... 

 
A) Qual é a função do elemento destacado? 

 

 

 
 
QUESTAO 06 
 Que termos são retomados pelo pronome relativo “QUE” destacado nestas passagens do texto? 
 
✓ “Trata-se de deixar um impacto positivo para as cidades que recebem as competições.” 
 
 

 
✓ “O projeto original da Arena do Futuro, que recebeu as partidas de handebol nos Jogos Olímpicos, previa 

que ela fosse desmontada para se transformar em quatro escolas.” 
 

. 
✓ “E nem há muito o que dizer sobre a não realizada despoluição da Baía de Guanabara, que talvez 
nunca saia do papel.” 
 

 
✓ “... levando duas piscinas olímpicas a locais que se beneficiariam com a instalação – em novembro.” 

 

      
 
 



 
 
 
 
QUESTAO 06 
Nos períodos a seguir, a classificação da oração subordinada adverbial está destacada. Marque V para as 
afirmativas verdadeiras e F para as falsas. CORRIJA as alternativas falsas, escrevendo a classificação 
CORRETA. 
 
(   ) Ele é tão compreensivo que aceitou aguardar. (Consecutiva)  __________________________ 

(   ) À medida que estudava, mais se interessa pelo assunto. (Proporcional)________________________ 

(   ) Ele parece talentoso como o irmão. (Conformativa)______________________________________ 

 (   ) Ele será o novo diretor, mesmo que ainda seja muito jovem. (Causal) ____________________________ 

 (    ) Li todo o texto duas vezes para que pudesse entendê-lo melhor. (Final)__________________________ 

 
 

QUESTAO 07 

 
Tirinha Garfield, de Jim Davis 

Sobre a tirinha de Garfield, é CORRETO afirmar que: 

A) A linguagem verbal é o elemento principal para o entendimento da tirinha. 
B) O uso da linguagem verbal não faz diferença para a compreensão da tirinha. 
C) O uso simultâneo das linguagens verbal e não verbal colabora para o entendimento da tirinha. 
D) A sequência cronológica dos fatos relatados nas imagens não influencia na compreensão da tirinha. 
 
 
Leia atentamente a charge e o verbete abaixo e faça a questão 08. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
QUESTAO 08 
Após a leitura da charge e do verbete todas as alternativas abaixo estão corretas, EXCETO. 

 
A) A palavra ressaca no texto foi usada no sentido figurado, como indisposição de quem bebeu. 
B) A imagem que o autor mostra do homem confirma o que o personagem diz estar sentindo. 
C) A fisionomia da mulher sugere que ela concorda com o diagnóstico levantado pelo marido. 
D) A palavra bafo foi utilizada na charge no sentido de ar exalado dos pulmões; hálito 
 

QUESTAO 09 
ESCOLHA uma das expressões para completar as lacunas, e se necessário faça alterações: 

 ABSOLVER OU ABSORVER 

A) O réu foi _____________________________ pelo juiz. 

B) Os ensinamentos não foram  ___________________________________pelos alunos de Direito. 

 COMPRIMENTO OU CUMPRIMENTO 

A) A vítima, não sabendo do perigo, chegou a ____________________________seu algoz.  

B) O _________________________________________da área alienada fiduciariamente é insignificante 
 

QUESTAO 09 
Observe a predicação dos verbos. 

I. O paciente permanece desacordado. 
II. Os expectadores assistiram a uma tragédia naquela noite. 

III. Os paramédicos assistiram todos os feridos. 
IV. Os jogadores chegaram hoje. 

Os verbos destacados nas orações acima são, respectivamente, 

A) transitivo direto, transitivo indireto, de ligação, intransitivo. 

RESSACA– s.m. 1. Refluxo de uma vaga, depois de se espraiar ou de encontrar obstáculo que 

a impede de avançar livremente. 2. A vaga que se forma nesse movimento de recuo. 3. O 

encontro dessa vaga com outra (a saca), que avança para a praia ou para o obstáculo. 4. Bras. 

Investida fragorosa, contra o litoral, das vagas do mar muito agitado. 5. Fluxo e refluxo; 

inconstância, versatilidade, volubilidade. 6. Bras. Fig. Indisposição de quem bebeu, depois de 

passar a bebedeira. 7. Bras. Fig. Enfado, cansaço provocado por noite passada em claro 

 

 

 

.  

 

(Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Editora Objetiva.) 



B) de ligação, transitivo direto, transitivo indireto, intransitivo.  
C) intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto, de ligação.  
D) de ligação, transitivo indireto, transitivo direto, intransitivo. 

 
QUESTAO 10 
Leia o texto a seguir e responda aos itens 1 e 2. 

. 

Superávit primário, dívida bruta, ajuste fiscal, despesas de capitalização, créditos extraordinários, déficit 
previdenciário. Ao longo da semana, muitos brasileiros tiveram o primeiro contato com esses termos áridos da 
economia. A razão foi a imensa repercussão da votação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 241, 
que limita as despesas do governo federal, com cifras corrigidas pela inflação, por até 20 anos. A PEC 
provoca um debate de alta qualidade sobre a economia do país. No momento, é a proposta mais viável para 
conter a sangria nas contas públicas e a crise econômica. 

A proposta dominou as discussões na imprensa e nas redes sociais. Para um grupo, é a “PEC da 
salvação” para um país à beira do abismo. Para outro, é a “PEC da morte”, que reverterá avanços sociais 
conquistados pelo Brasil nas últimas décadas. 

 

Época, 12/10/2016 
 
 
 
1. Do ponto de vista linguístico, a discussão sobre a PEC 241 permitiu à população o acesso ao significado 

de termos usados pelos economistas, um código indecifrável para a maioria das pessoas que não 
pertencem a esse grupo de profissionais; essa constatação possibilita concluirmos que 

 
A) Cada grupo profissional possui um vocabulário característico que o diferencia de outros grupos, o jargão 

profissional. 
B) Essa variante linguística se modifica de acordo com a região em que ocorre, configurando um 

regionalismo. 
C) O vocabulário característico dos economistas constitui um exemplo de linguagem informal, descontraída. 
D) Para os indivíduos mais jovens é uma linguagem mais acessível, pois são habituados ao uso de gírias. 
 
 
2. O trecho “Para um grupo é a “PEC da salvação” para um país à beira do abismo. Para outro,é a “PEC da 

morte”, que reverterá os avanços sociais conquistados pelo Brasil” demonstra que as opiniões dos dois 
grupos são 

 
A) análogas. 
B) convergentes. 
C) antagônicas. 
D) paralelas. 
 
 
Leia o texto a seguir e responda às questões 11 e 12 



 
 
QUESTAO 11 
O texto faz parte da propaganda de um dicionário de língua portuguesa. Sobre as marcas de correção 
presentes no texto, assinale a alternativa CORRETA.  

 
A) Trata-se de retificações, no plano semântico, das palavras do léxico brasileiro.  
B) Referem-se às alterações ortográficas a serem feitas na língua portuguesa.  
C) São correções necessárias para a modificação da pronúncia dessas palavras.  
D) São parte das mudanças sintáticas que deverão ocorrer em breve no Português.  

 

  QUESTAO 12 
Sobre cada uma das marcações feitas no texto, considere as afirmativas a seguir. 
  
I. A palavra “idéia” perderá o acento, visto que haverá alteração no timbre dessa palavra cujo ditongo aberto 

passará a ser fechado.  
II. Em “tranqüilo”, a eliminação do trema implicará alteração na pronúncia, aproximando-a da palavra 

“aquilo”.  
III. “Pára” perderá o acento que o diferencia de “para”, o que exigirá do leitor a observação do contexto 

para a correta distinção desses vocábulos.  
IV. Quanto a “auto-suficiente”, o acréscimo do “s” visa manter a pronúncia original de “suficiente” quando 

este se juntar ao prefixo “auto” sem a presença do hífen. Assinale a alternativa correta.  
 

A) Somente as afirmativas I e II são corretas.  
B) Somente as afirmativas I e IV são corretas.  
C) Somente as afirmativas III e IV são corretas.  
D) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.  

 
 

QUESTAO 13 
 Assinale a opção em que todas as palavras se formam pelo mesmo processo:   
 
A) ajoelhar / antebraço / assinatura        
B) atraso / embarque / pesca   
C) o jota / o sim / o tropeço        
D) entrega / estupidez / sobreviver      
E) antepor / exportação / sanguessuga        
 
 
QUESTAO 14 
A palavra "aguardente" formou-se por:  
   
A) hibridismo        
B) aglutinação           



C) justaposição        
D) parassíntese        

 
QUESTAO 15 
Em "O girassol da vida e o passatempo do tempo que passa não brincam nos lagos da lua", há, 
respectivamente:   
     
A) um elemento formado por aglutinação e outro por justaposição     
B) um elemento formado por justaposição e outro por aglutinação    
C) dois elementos formados por justaposição    
D) dois elementos formados por aglutinação  

 
 
       

 

“A grande literatura é apenas uma linguagem carregada de sentido até ao mais elevado grau 

possível.” 
 

Ezra Pound 

 

 
 

 

 

 
 
 


