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QUESTÕES SELECIONADAS 1 
 

Em ensaio, a jornalista Alice Fishburn comenta sua decisão de consagrar um ano _____ leitura 

exclusiva de mulheres. A sua iniciativa ganhou corpo _____ partir da observação do sistema de pontuação que 

seu irmão mais novo havia criado para se motivar _____ ler mulheres e outras minorias. 

Segundo a autora, as regras do irmão funcionavam da seguinte forma: “Pela leitura de uma mulher, ele 

receberia um ponto. Por cada escritor vivo, outro ponto. Se a mulher estivesse viva, ele receberia dois pontos, 

enquanto a leitura de um autor falecido lhe custaria igual pontuação. Seu objetivo era conseguir manter um 

total acumulado de zero ou superar essa pontuação. Mas, para isso, ele sentia dificuldades”. 

Impressionada com tamanha disciplina, Fishburn, que se define feminista, viu-se obrigada _____ 

confrontar a precariedade das suas próprias estantes, questionando quão difícil seria, em nossa época, ter 

notícias do trabalho de escritoras antigas e contemporâneas. Ela surpreendeu-se ao constatar que, apesar de 

todo o seu feminismo, a sua lista de leituras do ano anterior resumia-se _____ títulos de “literatura vitoriana e 

testosterona”. (Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/colunas/juliana-de-albuquerque/2019/03/por-que-ler-mulheres.shtml, acesso em 13, mar. 2019.) 

 

1. (UFPR) Assinale a alternativa que completa as lacunas acima, na ordem em que aparecem no texto. 

a) à – à – a – a – a.   c) a – a – à – à – a.   e) à – a – a – a – à. 

b) à – a – a – a – a.   d) a – à – à – à – à. 

 

 

 

2. (UFPR) Leia o seguinte trecho:  

Em seu recurso, o autor alegou que sua mãe não tem condições de sustentá-lo, pois está 

desempregada. Seu pai, apesar de efetuar alguns depósitos, os faz fora do prazo e em valores inferiores ao 

que foi combinado. Segundo o autor, sua avó paterna recebe pensão e tem responsabilidade complementar 

em relação a seu pai, devendo, assim, arcar com seus alimentos, porém a avó diz _______________. (Disponível 

em: https://correio-forense.jusbrasil.com.br/noticias/660444788/. Acesso em 12 de abril. 2019)  

Para completar a lacuna final, considere as seguintes possibilidades:  

1. não lhe poder fazer.    5. não poder fazê-lo.   

2. não poder fazer isso.    6. não o poder fazer. 

3. não podê-lo fazer.     7. não poder fazer-lhe. 

4. não poder o fazer.       

Completam corretamente a lacuna:  

a) 4 e 6.       b) 1, 3 e 5.      c) 1, 2 e 7.       d) 2, 5 e 6.   e) 3, 4 e 7. 
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3. (UFPR) Assinale a alternativa que apresenta a pontuação correta, conforme a língua padrão de escrita.  

a) Pesquisadores acreditam que um período de aridez obrigou os moradores a abandonarem a Caverna de 

Ardales, que utilizavam como refúgio, e se deslocarem para uma área com mais água.  

b) Pesquisadores, acreditam que um período de aridez obrigou os moradores a abandonarem a Caverna de 

Ardales, que utilizavam como refúgio e, se deslocarem para uma área com mais água.  

c) Pesquisadores acreditam que: um período de aridez, obrigou os moradores a abandonarem a Caverna de 

Ardales que utilizavam como refúgio, e se deslocarem para uma área com mais água.  

d) Pesquisadores, acreditam que um período de aridez, obrigou os moradores a abandonarem a Caverna de 

Ardales, que utilizavam como refúgio e se deslocarem para uma área com mais água.  

e) Pesquisadores acreditam que, um período de aridez obrigou os moradores a: abandonarem a Caverna de 

Ardales que utilizavam como refúgio, e se deslocarem para uma área com mais água. 

 

 

4. (UFPR) Assinale a alternativa escrita de acordo com a norma padrão.  

a) As articulações são mais suscetíveis aos sangramentos porque são áreas mais instáveis e estão mais 

expostos a traumas.  

b) As regulagens das fileiras segunda e terceira de assentos são feitas também eletricamente, por meio de 

botões posicionados na lateral do porta-malas. 

c) Na aplicação de uma pequena voltagem de estimulação no cérebro, quando feito durante o sono de jovens 

adultos saudáveis, é possível ver a ampliação das ondas cerebrais, dobrando os benefícios na retenção de 

memória e aprendizado.  

d) Embora um ou outro conselho tenham melhorado a sua transparência e disposto algumas coisas a mais no 

site, nós vemos que ainda há muitas informações que ainda não está presente.  

e) No cardápio é possível encontrar um delicioso menu que prestigia as comidas mexicana e árabe, garantindo 

ainda um verdadeiro toque brasileiro, que deixam os pratos ainda mais saborosos. 

 

 

5. (UFPR) Considere o seguinte trecho:  

A população da China cresceu em 0,38% no ano passado – um índice comparável ao dos países da 

Europa Ocidental. Foi o menor ritmo de crescimento desde 1961, ________ o país estava enfrentando as 

consequências de uma onda de fome ______ matou 40 milhões de pessoas.  

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas, na ordem em que aparecem no texto:  

a) cujo – que.   b) onde – que.   c) quando – que.   d) cujo – onde.         e) quando – onde. 


