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À MEDIDA QUE x NA MEDIDA EM QUE
As provas de língua portuguesa têm trabalhado alguns temas de forma recorrente. Devido à
insistência, seria imprudente o aluno que não os estudasse, que não os entendesse e os dominasse. Essa
recorrência, porém, nem sempre é notada, pois, entretido entre tantas matérias, passa despercebida ao aluno
a observação de que tal questão tenha caído tantas vezes. E o pior: com grande potencial de cair novamente.
Podemos usar na língua portuguesa duas expressões com valor de conjunção: à medida que ou na
medida em que. Pela proximidade, o brasileiro normalmente as mistura e saem coisas erradas como: à
medida em que* ou na medida que*.
A expressão à medida que introduz ideia de proporcionalidade e é equivalente ao uso de à proporção
que. A expressão na medida em que introduz ideia de causa e equivale a porque, já que, visto que, uma
vez que. A maioria das questões sobre o tema trabalha a correta grafia, portanto se preocupe em memorizar a
ortografia das expressões: à medida que versus na medida em que.
A seguir uma seleção de questões de prova com o uso das expressões.

1. (ESAF) Avalie a correção da frase.
O Estado que ganha impõe, na maioria dos casos, uma perda a algum ou alguns dos demais, à medida
em que não se trata de um jogo de soma positiva.

2. (CESPE) “...esses dois conceitos perdem o contorno exato do seu significado, à medida que o trabalho de
contaminação dos latino-americanos se afirma, se mostra mais e mais eficaz.”
A substituição da expressão “à medida que” por “na medida que” não implicaria prejuízo para o
conteúdo semântico ou a correção gramatical do texto.

3. (CESPE) “Sua linguagem, sobre ser técnica, é científica, na medida em que as proposições descritivas que
emite vêm carregadas da harmonia dos sistemas presididos pela lógica clássica”
As expressões “na medida em que” e “à medida em que” equivalem-se semanticamente e estão ambas
corretas.

4. (ESAF) “À medida que a modernidade —ou a pós-modernidade— avança, novas facetas surgem.”
Ao se substituir “À medida que” por “À medida em que”, preservam-se as relações semânticas originais
do período.
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5. (ESAF) Avalie a correção da frase.
Isto significa que, à medida em que a educação e os padrões comportamentais de homens e de
mulheres se alteram, a divisão sexual do trabalho e as relações entre os gêneros podem mudar.

6. (CESPE) “À medida que o réu se familiariza com o jargão jurídico, passa a usá-lo também, seja para causar
boa impressão pessoal, seja para alegar conhecimento das leis.”
A expressão “À medida que” tem valor equivalente e por isso pode ser substituída, sem que se altere a
correção gramatical do período, por qualquer uma das seguintes expressões: “À proporção que”, “Na
proporção em que”, “Na medida em que”, “À medida em que”.

7. (FCC) Avalie se a substituição conserva o sentido e a correção.
Apareciam as detestáveis hienas, “rindo” enquanto comiam os restos de algum pobre animal. (à
medida em que devoravam os detritos)

8. (FCC) Avalie a correção da frase.
Na medida que se infantilizam os eleitores, e se trata uma realidade em preto e branco para ser mais
inteligível, promovemos uma simplificação sem qualquer dúvida.

9. (FCC) Avalie a correção da frase.
Se não ocorresse tamanha abstenção dos valores da velhice, certamente os dotes da juventude seriam
valorizados à medida em que fossem oportunos.

10. (CESPE) “Partilharia igualmente com ele a reflexão sobre a especificidade das condições históricas do país,
na medida em que, já em “Os Sertões”, Euclides realizara um mapeamento de temas que se tornariam centrais
na produção intelectual e artística do século XX.”
A substituição da expressão “na medida em que” por “à medida que” não traria prejuízo para o sentido
do período em questão.

11. (CESPE) “No ano passado, a produção industrial cresceu 6%, enquanto o emprego aumentou 2,2% e o total
de horas pagas pela indústria aumentou 1,8%.”
O termo “enquanto” pode, sem prejuízo para a correção gramatical e para as informações originais do
período, ser substituído por qualquer um dos seguintes: “ao passo que”, “na medida que”, “conquanto”.
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12. (FCC) Avalie a correção da frase.
Remontando ao dia da criação do cavalo, o autor o humaniza, à medida em que essa frase do texto
parece sair da Bíblia.

13. (CESPE) “A identificação das bases eleitorais de um candidato é relevante na medida em que para elas se
direciona a maior parte da atividade desse candidato como político”
A substituição da expressão “na medida em que" por “uma vez que” manteria o sentido e a correção
gramatical do texto.

14. (FGV) “Isso tem sua lógica, na medida em que essas sociedades se preocupam também com os custos, mas
se acostumaram a lidar com dados sobre os quais quase nada é debatido por parte de nossos mandatários da
esfera política.”
Assinale a alternativa que poderia substituir a estrutura grifada, sem incorrer em alteração semântica.
a) à proporção que

d) conforme

b) já que

e) ao ponto em que

c) à medida que

Gabarito
1. Errado

6. Errado

11. Errado

2. Errado

7. Errado

12. Errado

3. Errado

8. Errado

13. Correto

4. Errado

9. Errado

14. B

5. Errado

10. Errado
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