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FGV – Economia – 2a Fase – 13/Dezembro/2015

CPV o Cursinho que mais aprova na GV

LÍNGUA PORTUGUESA

01. Leia a charge.

 Na fala da personagem, a concordância verbal está em desacordo com a norma-padrão da língua portuguesa.

 a) Explique por que a concordância na frase está em desacordo com a norma-padrão, esclarecendo o que pode levar os falantes 
a adotá-la.

 b) Escreva duas versões da frase da charge: na primeira, substitua a expressão “a gente” por “Nosso clube é um dos que”; na 
segunda, substitua o verbo “ter” pela locução “deve haver” e passe para o plural a expressão “uma proposta irrecusável”.

Resolução:

 a) A falha de concordância verbal na frase da charge se dá pelo fato de o sujeito “a gente” ter sua concordância no singular. 
Uma possível explicação para a fuga realizada é o fato de tal sujeito se referir a um grupo de pessoas, daí o uso do verbo 
no plural.

 b) Reescrevendo a sentença com as substituições pedidas, teremos:

  – Nosso clube é um dos que têm uma proposta irrecusável.
  – Deve haver aqui umas propostas irrecusáveis.

Pancho. Gazeta do Povo, 03/09/2015
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Leia o texto para responder às questões de números 02 e 03.

O yuan cai – na nossa cabeça

 Assim que a China anunciou, no dia 11 [11.08.2015], que permitira uma queda de 1,9% no valor de sua moeda, o yuan, 
Bolsas e moedas de outros países desabaram. Foi a maior desvalorização cambial na China desde 1994. Ao baratear sua 
moeda e, como consequência, seus salários e seus produtos, os chineses impulsionaram suas exportações. Mas dificultam a 
vida da concorrência e a recuperação econômica em outros países. Entre esses sofredores, está o Brasil.
 O Brasil já vinha sentindo um baque duplo: a China em desaceleração consome menos de nossa soja e de nosso minério 
de ferro, e os preços desses produtos no mercado internacional estão em baixa. O Brasil normalmente vende para a China 
mais do que compra.

Época, 17/08/2015.

02. Analisando o título do texto, explique

 a) os sentidos que o verbo “cair” assume no título, associando-os a informações textuais;
 b) a vantagem que a queda do yuan representa para a China, interna e externamente.

Resolução:

 a) No título do texto, o verbo “cair” assume dois sentidos: o de “sofrer desvalorização cambial” e o de “desabar, ir em direção 
ao chão”.

 b) De acordo com o texto, a desvalorização do yuan favorece as exportações feitas pela China e prejudica os países concorrentes, 
como o Brasil — daí a expressão “na nossa cabeça”, utilizada no título da matéria. 

03. Analise o período inicial do texto: “Assim que a China anunciou, no dia 11 [11.08.2015], que permitira uma queda de 1,9% 
no valor de sua moeda, o yuan, Bolsas e moedas de outros países desabaram.”

	 a)	 Justifique	o	uso	das	formas	verbais	“anunciou”	e	“permitira”	e	reescreva	o	período,	utilizando	o	tempo	verbal	composto	
que pode substituir esta última, no contexto, conforme a norma-padrão da língua portuguesa.

 b) O período está organizado a partir de uma perspectiva temporal, como indica a conjunção “Assim que”. Reescreva-o numa 
perspectiva de causa.

Resolução:

 a) O verbo “anunciou”, no Pretérito Perfeito do Indicativo, indica uma ação pontual, ocorrida num momento anterior ao da 
produção do texto. Já a forma “permitira”, no Pretérito Mais-que-perfeito do Indicativo, indica uma ação anterior a outra 
no Pretérito, no caso do texto, anterior ao momento do anúncio. 

 b) Substituindo a conjunção por uma de valor causal, teremos: “Como a China anunciou, no dia 11, que permitira uma queda 
de 1,9% no valor de sua moeda, Bolsas e moedas de outros países desabaram”.

  (Obs.: conjunções como “já que”, “uma vez que” ou “visto que” também poderiam ter sido utilizadas.)



3

FGVECODEZ2015_2F  CPV

CPV o Cursinho que Mais aprova na GV     FGV-Economia

Leia o poema para responder às questões de números 04 e 05.

Mãe

Mãe – que adormente este viver dorido.
E me vele esta noite de tal frio,
E com as mãos piedosas até o fio
Do meu pobre existir, meio partido...

Que me leve consigo, adormecido,
Ao passar pelo sítio mais sombrio...
Me banhe e lave a alma lá no rio
Da clara luz do seu olhar querido...

Eu dava o meu orgulho de homem – dava
Minha estéril ciência, sem receio,
E em débil criancinha me tornava,

Descuidada, feliz, dócil também,
Se eu pudesse dormir sobre o teu seio,
Se tu fosses, querida, a minha mãe!

Antero de Quental. Antologia, 1991.
04. Com base no poema,

	 a)	 explique	o	que	representa	a	mãe	para	o	eu	lírico,	tendo	em	vista	o	que	ele	vive	e	o	que	desejaria	viver.	Justifique	sua	resposta	
com informações do texto;

 b) reescreva os versos “Eu dava o meu orgulho de homem – dava / Minha estéril ciência, sem receio, / E em débil criancinha 
me tornava,”, substituindo os verbos “dar” e “tornar”, respectivamente, por “abster-se” e “converter-se”, conjugados em 
outro tempo verbal, adequado ao contexto.

Resolução:

 a) Para o eu lírico, a mãe representa segurança e conforto para sua vida sofrida. Versos como “E me vele esta noite de tal frio” 
e “que adormente este viver dorido”, dentre outros, mostram, metaforicamente, o sofrimento vivido e o desejo de que ele 
seja apaziguado pela mãe. 

	 b)	 Com	as	modificações	pedidas,	os	versos	ficariam	da	seguinte	maneira:	“Eu me absteria do meu orgulho de homem – 
abster-me-ia de minha estéril ciência, sem receio, e em débil criancinha me converteria”.

05. Analisando os termos empregados no texto, explique

 a) o sentido que assumem os termos “vele” (primeira estrofe) e “débil” (terceira estrofe);
 b) o processo de derivação do termo destacado em “Do meu pobre existir, meio partido...” (primeira estrofe) e o sentido que 

o	sufixo	confere	ao	termo	destacado	em	“E	em	débil	criancinha me tornava,” (terceira estrofe).

Resolução:

 a) O sentido que o termo “vele” (me vele) assume é (me) guarde, (me) vigie; o sentido que o termo “débil” assume é fraco, 
frágil.

 b) O termo existir foi formado pelo processo de derivação imprópria (o verbo existir	tornou-se	substantivo);	o	sufixo	–inha, 
presente em “criancinha”	 tem,	no	 texto,	o	sentido	ou	o	significado	de	carinho ou afetividade, e enfatiza o aspecto de 
fragilidade do adjetivo “débil”.
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06.	No	primeiro	aniversário	da	morte	de	Luís	Garcia,	Iaiá	foi	com	o	marido	ao	cemitério,	afim	de	depositar	na	sepultura	do	
pai	uma	coroa	de	saudades.	Outra	coroa	havia	ali	sido	posta,	com	uma	fita	aonde	lia-se	estas	palavras:	— A meu marido. 
Iaiá beijou com ardor a singela dedicatória, como beijaria a madrasta se ela lhe aparecesse naquele instante. Era sincera a 
piedade da viúva. Alguma coisa escapa ao naufrágio das ilusões.

Machado de Assis. Iaiá Garcia, 1983. (Adaptado)

 a) No texto, há duas passagens que foram transcritas em discordância com a norma-padrão da língua portuguesa. Transcreva- 
as e faça as devidas correções.

 b) Explique que sentido assume a preposição “com” na formação das expressões nas passagens “Iaiá foi com o marido ao 
cemitério” e “Iaiá beijou com ardor a singela dedicatória”.

Resolução:

 a) As duas passagens que foram escritas em discordância com a norma padrão da língua portuguesa são: “..., afim de depositar 
na	sepultura	do	pai	uma	coroa	de	saudades”	e	“...com	uma	fita	aonde	lia-se estas palavras: — A meu marido”.

	 	 A	primeira	passagem	ficaria	correta	se	escrita	“...,	a fim de depositar na sepultura do pai uma coroa de saudades”; a segunda 
ficaria	correta	se	escrita	“...com	uma	fita	aonde	se liam estas palavras: — A meu marido” (o advérbio aonde atrai o pronome 
oblíquo átono, caso de próclise — e a concordância verbal deve ser feita com estas palavras, no plural).

 b) Na primeira passagem (Iaiá foi com o marido ao cemitério), a preposição assume o sentido de “companhia ou acompanhamento”; 
na segunda (Iaiá beijou com ardor a singela dedicatória), a mesma preposição assume o sentido de “modo ou maneira”.
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Leia o texto para responder às questões de números 07 e 08.

 Havia já quatro anos que Eugênio se achava no seminário sem visitar sua família. Seu pai já por vezes tinha escrito aos padres 
pedindo-lhes que permitissem que o menino viesse passar as férias em casa. Estes porém, já de posse dos segredos da consciência 
de Eugênio, receando que as seduções do mundo o arredassem do santo propósito em que ia tão bem encaminhado, opuseram-
se formalmente, e responderam-lhe, fazendo ver que aquela interrupção na idade em que se achava o menino era extremamente 
perigosa, e podia ter péssimas consequências, desviando-o para sempre de sua natural vocação.
 Uma ausência porém de quatro anos já era excessiva para um coração de mãe, e a de Eugênio, principalmente depois que 
seu filho andava mofino e adoentado, não pôde mais por modo nenhum conformar-se com a vontade dos padres. Estes portanto, 
muito de seu mau grado, não tiveram remédio senão deixá-lo partir.

Bernardo Guimarães. O Seminarista, 1995.

07. Analise a frase inicial do texto: “Havia já quatro anos que Eugênio se achava no seminário sem visitar sua família.”

 a) Por que os padres não permitiam que Eugênio visitasse a família? De que argumentos se valeu a mãe dele para conseguir 
que o liberassem?

 b) Reescreva a frase, conforme as orientações: inicie-a com “Eugênio”; introduza entre o sujeito e o verbo a oração indicativa 
de tempo, substituindo o verbo “haver” por “fazer”. Realize os ajustes necessários.

Resolução:

 a) Os padres não permitiam que Eugênio visitasse a família alegando que este, com a idade que tinha, estaria exposto às 
tentações do mundo exterior, e que sua saída do seminário (“aquela interrupção”) poderia desviar o menino de sua natural 
vocação	para	sempre.	A	mãe	de	Eugênio	valeu-se	dos	argumentos	de	que	seu	filho	andava	adoentado	e	infeliz	—	e	os	
padres não tiveram alternativa senão liberar a visita do menino à família.

	 b)	 A	frase	inicial	do	texto,	reescrita	segundo	as	instruções	da	questão,	ficaria:	“Eugênio, fazia já quatro anos, achava-se no 
seminário sem visitar sua família”.

  A colocação da oração indicativa de tempo deve aparecer entre vírgulas, neste caso. O verbo fazer (substituindo haver no 
sentido de tempo decorrido) é impessoal, com concordância apenas na 3a do singular, portanto.

08. Observe as reescritas do texto e responda conforme solicitado entre parênteses.

 a) Seu pai já por vezes tinha escrito aos padres pedindo-lhes à permissão para que o menino viesse passar as férias em casa. 
/ ... opuseram-se formalmente à ideia, e responderam de forma negativa inicialmente.

	 	 (Justifique	se	os	usos	do	acento	indicativo	da	crase	estão	ou	não	de	acordo	com	a	norma-padrão.)

 b) Para um coração de mãe porém uma ausência de quatro anos já era excessiva...

	 	 (Pontue	o	texto	e	justifique	a	pontuação	realizada.)

Resolução:

 a) O uso do sinal indicativo de crase está incorreto no primeiro caso (à permissão), pois permissão, no caso, é o objeto direto 
do verbo pedir; já no segundo caso (à ideia), o uso do sinal indicativo de crase está correto, pois ideia é o objeto indireto 
do verbo opor-se (seguido da preposição a, transitivo indireto, portanto — e complementado pelo substantivo feminino 
singular ideia).

	 b)	 Corretamente	pontuado,	o	texto	ficaria:	“Para um coração de mãe, porém, uma ausência de quatro anos já era excessiva”. 
A frase inicia-se por um complemento nominal (que deve ser obrigatoriamente isolado por vírgula) seguido de uma conjunção 
coordenativa adversativa (que também deve receber vírgula depois dela).


