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Colégio Tiradentes – Concurso de Admissão 2012/13 
 
TEXTO I 
 
  Dá pra ter amigos de verdade na era do Facebook? 
 Amizades próximas e distantes existem desde a época do filósofo 
Aristóteles – e são igualmente importantes para nossa vida. Como fazer amigos 
de verdade em tempos de redes sociais? 
 

1          A internet e as redes sociais estão tornando as amizades superficiais? Para 

2 responder a essa pergunta, a escritora americana Arlynn Presser, de 51 anos, 
optou por  

3 uma solução radical: conhecer pessoalmente, um a um, todos os seus 325 
amigos virtuais. 

4 Ela tomou a decisão ao terminar um casamento de 23 anos, no mesmo momento 
em que 

5 vivia a síndrome do “ninho vazio” – seus dois filhos, Joseph, de 23 anos, e 
Eastman, de 19,  

6 haviam saído de casa para iniciar a vida de adulto. “Eu me senti desconectada 
de minha  

7 família e percebi que dependia de meus amigos do Facebook”, disse Arlynn a 
ÉPOCA. “Mas, 

8 quem eram aquelas pessoas? Seriam amigos de verdade, mesmo que eu não 
os visse 

9 com frequência ou, em alguns casos, sem nunca tê-los conhecido 
pessoalmente?” De janeiro  

10 a dezembro de 2011, Arlynn deixou a pequena Winnetka, município de 12 mil 
habitantes no 

11 Estado americano de Illinois, e viajou por 51 cidades em 11 países. Em seu 
périplo, fez 45 

12 voos, encontrou 292 amigos e superou um terrível inimigo interior – Arlynn sofre 
de um  

13 distúrbio de ansiedade que, nos últimos anos, a impedira de sair de casa. Ela 
reencontrou 

14 colegas dos tempos de escola e conheceu cara a cara seus adversários nos 
jogos virtuais.  

15 Alguns “amigos” não acharam tempo para Arlynn. Um exigiu  que ela fosse 
sozinha a sua  

16 casa. Arlynn recusou. No balanço, diz que a experiência foi enriquecedora: 
“Senti-me muito 

17 próxima  de algumas pessoas, mas percebi que sempre fica uma distância 
imposta pela  

18 internet" 

          

19         Arlynn iluminou um pouco mais sua vida, mas não decifrou o enigma da 
amizade em  

20 tempos de redes sociais. “Virou lugar-comum pensar que a versão virtual das 
relações é 

21 inferior ao correspondente real”, escreveu o filósofo holandês Johnny Hartz 
Soraker. “Essa 

22 percepção, aliada à ideia de que devemos concentrar esforços nas amizades 
reais, nos leva 
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23 à conclusão de que devemos concentrar esforços nas amizades reais em vez de 
procurar 

24 substitutas virtuais.” Essa visão, diz Soraker, professor da Universidade de 
Twente, não é 

25 inteiramente verdadeira. “É preciso considerar a possibilidade de as amizades 
virtuais 

26 suscitarem confiança e espalharem felicidade”. 

  

27         Os limites da amizade via internet ainda não estão definidos – e são objeto 
de intensa  

28 controvérsia, teórica e prática. Filósofos como Soraker especulam sobre o futuro 
da amizade 

29 e das relações humanas. Pessoas comuns como os 54 milhões de brasileiros 
inscritos no 

30 Facebook se perguntam se aquilo que elas fazem todos os dias, se as horas que 
dedicam 

31 ao trato e à troca com pessoas que nunca olharam nos olhos são apenas uma 
perversão 

32 digital do mais nobre dos afetos humanos. Os amigos do Facebook são 
desbravadores que 

33 responderão, na prática, à pergunta definitiva: é possível criar amizades 
verdadeiras pela 

34 internet e cultivá-las à distância? Ou, na verdade, as redes sociais estão nos 
isolando atrás  

35 da tela do computador? 

                          Marcela Buscato, Luíza Karam e Isabella Ayub. Revisa ÉPOCA, 
22/09/2012 

 
01. Pela leitura do texto, conclui-se que a jornalista. 
 
a) Arlynn fez tudo isso por causa de um distúrbio interior.  
b) Arlynn queria ficar próxima das pessoas distantes.  
c) Arlynn sentiu-se sozinha e queria conhecer pessoas.  
d) Arlynn queria saber como são realmente essas amizades.  
e) Arlynn decidiu terminar o seu casamento de 23 anos.  

 
 

02. Ao ler “devemos concentrar esforços nas amizades reais...” (l.23), entende-se 
que 

 
a) as amizades virtuais não são aceitáveis.  
b) devemos somente ter amigos da vida real.  
c) ele critica quem usa as redes virtuais.  
d) devemos aprofundar mais as amizades do mundo real.  
e) é favorável somente as amizades virtuais.  
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03. “Alguns “amigos” não acharam tempo para Arlynn. Um exigiu que ela fosse 
sozinha a sua casa” (l.15-16). Nesse trecho percebe-se que: 
 

I. A palavra amigos está em destaque para informar ao leitor que eles são 
inimigos.  

II. Se a palavra alguns fosse escrita após a palavra amigos o sentido não seria 
o mesmo.  

III. O a de “...sozinha A sua casa...” poderia ser craseado, sem constituir erro 
gramatical;  

IV. O verbo FOSSE em “... fosse sozinha em sua casa...” tem conotação e 
predicação diferente em: SE ELE FOSSE BONITO.  

 
a) todas as alternativas estão corretas.  
b) apenas a II e a III 
c) apenas a II, III e IV 
d) apenas a I, II e III 
e) nenhuma das alternativas está correta.  

 
04. “Os limites da amizade via internet ainda não estão DEFINIDOS”. (l. 27). Em 

relação à palavra em destaque todas as alternativas estão corretas, exceto: 
 

a) é um adjetivo masculino no plural;  
b) concorda com o núcleo do sujeito limites, masculino plural;  
c) é uma palavra paroxítona;  
d) possui o mesmo número de letras e fonemas;  
e) exerce a função de predicativo do objeto.  

 
05. “Ela reencontrou colegas dos tempos de escola e conheceu cara a cara seus 

adversários nos jogos virtuais” (l.13-14)  
Analise cada uma das alternativas e assinale o comentário correto em relação 
ao trecho.  

 
a) na expressão cara a cara o A deveria ser craseado;  
b) o verbo reencontrou está acrescido de um sufixo;  
c) seus adversários completa o verbo transitivo direto conheceu;  
d) o conetivo E é uma conjunção coordenada alternativa; 
e) colegas é o sujeito da segunda oração.  

 
06. As palavras: TÊ-LOS, PAÍSES, ÚLTIMOS e EXPERIÊNCIAS são acentuadas 

pelo mesmo motivo, respectivamente, de: 
 

a) fé – saúde – mínimo – fácil  
b) recebê-los – construíste – árvore – infância  
c) têm – ímã – filósofo – frequência  
d) você – saída – hábito – difícil  
e) nós – caíste – grátis – órfão 

 
07. “Eu me senti desconectada de minha família e percebi que dependia de meus 

amigos do Facebook” (l. 6-7) Com relação ao trecho acima pode-se afirmar que: 
a) é composto por coordenação e subordinação;  
b) a terceira oração é coordenada sindética aditiva;  
c) a segunda oração é assindética, pois não tem conjunção;  
d) a terceira oração é subordinada substantiva objetiva indireta;  
e) no período só há orações coordenadas.  
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08. As palavras: ENRIQUECEDORA – PESSOALMENTE – IMPOSTA são formadas 

pelo mesmo processo de formação de: 
 

a) amanhecer – refazer – passatempo  
b) desfez – felicidade – repensar  
c) enriquecer – felicidade – ilegal  
d) infelizmente – legalidade – impróprio  
e) ajuizado – facilidade – planalto  

 
09. “Em seu PÉRIPLO...” (l. 11) a palavra em destaque pode ser substituída, sem 

prejuízo de significado e analisando o contexto em que ocorre, por:  
 

a) inimigo interior  
b) subconsciente  
c) avião  
d) computador  
e) trajeto  

 
10. Todas as alternativas são complementos de verbos, a exceção de: 

 
a) de que devemos concentrar esforços nas amizades reais; 
b) que ela fosse sozinha a sua casa;  
c) que a versão virtual das relações é inferior ao correspondente real;  
d) se as horas que dedicam ao trato; 
e) colegas dos tempos de escola. 

 
11. “Para responder a essa pergunta...” (l. 1-2), em relação ao pronome ESSA, é 

correto afirmar que: 
 

a) os autores deveriam ter escrito esta, pois a pergunta está próxima;  
b) não havia necessidade do uso de um pronome;  
c) poderia ser escrito: PARA RESPONDER ISTO; 
d) estaria igualmente correto usar ESTA, pois a presença do artigo A concorda com 

o pronome essa ou esta;  
e) o uso de ESSA se justifica pelo fato da pergunta já ter sido mencionada antes.  
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TEXTO II 
 

 
 
 

12. Após a leitura atenta dos quadrinhos, analise cada alternativa:  
 

I. A aprendizagem de Horácio se deve a vivências e exemplos.  
II. O uso do verbo APRENDERA (penúltimo quadrinho) nos dá a ideia de um 

passado recente em relação a fala do personagem.  
III. O provérbio “A esperança é a última que morre” está relacionado ao que 

Horácio fala no sétimo quadrinho.  
IV. No último quadrinho o personagem pergunta “e você?” referindo-se a cada 

amigo que está em casa.  
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Estão corretas: 
 

a) apenas II e III 
b) apenas I e III 
c) apenas III e IV 
d) apenas I e IV 
e) I, II, III e IV 

 
13. Escreva V (verdadeira) e F (falsa) em cada alternativa, assinale a ordem correta.  

 
(     ) As palavras AQUELE, MINHA, MELHORES e ESPERANÇA apresentam, todas, 
dígrafos consonantais.  
(     ) Em GOSTANDO temos dois encontros consonantais.  
(     ) As palavras ATÉ e VOCÊ são acentuadas pelo mesmo motivo.  
(     ) NOITE e DIA apresentam encontros vocálicos idênticos.  
(     ) As palavras DESCIDA e CONHECE possuem o mesmo número de fonemas.  
 
a) V – V – F – F  - V  
b) F – F – V – F – V  
c) F – F – F – V – V  
d) F – V – V – F – V  
e) V – F – V – V – F  

 
14. “Os dias difíceis, de frio e de fome, eu atravessava com esperança de melhores 

dias.” Quanto a essa fala do personagem, está INCORRETO o que se afirma 
em: 

 
a) DE DIAS MELHORES é complemento nominal de esperança; 
b) a palavra DIAS é núcleo do objeto direto;  
c) a palavra DIFÍCEIS é adjunto adnominal; 
d) o verbo atravessar, na oração, é transitivo direto;  
e) o sujeito de ATRAVESSAVA é desinencial, não está expresso, mas 

subentendido.  
 
15. “... a uma noite escura sempre SUCEDE um dia de sol”, sobre a palavra em 

destaque só não se pode afirmar que é: 
 

a) verbo transitivo direto e indireto; 
b) conjugado no presente do indicativo;  
c) é verbo da segunda conjugação;  
d) é verbo intransitivo;  
e) tem como sinônimo substitui.  
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TEXTO III  
 
  Caminhar diariamente mantém o corpo e a mente jovens.  
 

1          Caminhar diariamente é um ótimo exercício para deixar o corpo em forma, 
melhorar 

2 a saúde e retardar o envelhecimento. Entretanto, um novo estudo da 
Universidade de 

3 Illinois, nos Estados Unidos, mostra que esse efeito antienvelhecimento do 
exercício pode 

4 ser possível também em relação ao cérebro, aumentando seus ________ e 
reduzindo os 

5 riscos de problemas de memória e de atenção.  

6          Na pesquisa, publicada na edição de setembro da revista Frontiers in 
Aging 

7 Neuroscience, os especialistas acompanharam, por um ano, 70 adultos com 
idades entre 

8 60 e 80 anos. E notaram que aqueles que faziam caminhadas regularmente 
tiveram muitos 

9 benefícios, comparados aos ___________, não apenas fisicamente, mas em 
relação a sua 

10 função cerebral.  

11         “O grupo aeróbico apresentou melhorias na memória, atenção e em 
diversos outros 

12 processos cognitivos”, explicou o pesquisador Arthur F. Kramer, um dos 
coordenadores do 

13 estudo. De acordo com os pesquisadores, à medida que os idosos no grupo da 
caminhada 

14 ficavam mais em forma, a atividade ____________ (a conexão das “redes”) 
aumentava de 

15 forma similar a alguém de 20 anos de idade.  

16         Quando ficamos mais velhos, os padrões de conectividade diminuem e as 
“redes” 

17 não ficam bem conectadas para apoiar algumas atividades como, por exemplo, 
dirigir. 

18 Porém, com a ajuda do condicionamento aeróbico, essas “redes” se tornam mais 
coerentes 

19 “Quando caminhamos, integramos estímulos visuais, auditivos, assim como 
sinais vindo  

20 das articulações e músculos, em relação a onde o pé está, o nível de força, e 
outros 

21 movimentos. É o velho conceito: se você não usa, você perde. Para que algo 
seja benéfico, 

22 precisamos fazê-lo repetidamente, e caminhar é uma atividade de repetição”, 
concluiu o  

23 especialista. 

24          Entretanto, segundo os autores, os resultados não acontecem do dia para 
a noite. Os  

25 efeitos no cérebro só começaram a ser observados no grupo de idosos que 
faziam 

26 caminhadas após 12 meses de prática. Por isso, os especialistas recomendam 
que, por ser 
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27 uma atividade aparentemente simples, a caminhada seja adotada como hábito 
de saúde,  

28 principalmente pelos idosos.  

 
Fonte: HTTP://yahoo.minhavida.com.br/conteudo/11914-Caminhada-diaria-mantem-o-
corpo-e-a-mente-jovens.htm 
 

16. O texto defende a caminhada como forma de manter o corpo e a mente jovens. 
Escreva V (verdadeiro) ou F(falso) para as seguintes ideias e depois assinale a 
sequência correta. 

 
(     ) Caminhar, somente, e sem periodicidade não favorece nem o corpo nem a 
mente.  
(    ) O ato de caminhar favorece a atividade do cérebro que, através desse exercício, 
revitaliza as conexões das “redes”.  
(     ) O ato de ver e ouvir são frequentemente relacionados à quantidade de atividade 
física quanto mais nos movimentos, melhor enxergamos e ouvimos.  
 
a) V – V – V  
b) V – F – F  
c) V – V – F  
d) F – F – V  
e) F – V – F  
 
 
17. As palavras e/ou expressões que completam, correta e respectivamente, as 

lacunas 04, 09 e 14 são: 
 

a) circuitos – sedentários – cerebral 
b) circuitos – cedentários – celebral  
c) circuitos – cedentários – cerebral  
d) circuitos – sedentários – celebral  
e) circuitos – cedentários – cerebral  
 
18. “Quando ficamos mais velhos, os padrões de conectividade diminuem...” (l.16) 

Há nesse período uma oração subordinada como em todas das alternativas, 
exceto: 

 
a) “...à medida que os idosos no grupo da caminhada ficavam mais em forma...” (l 

13 – 14)  
b) “Porém, com a ajuda do condicionamento aeróbico”. (l. 18) 
c) “... se você não usa...” (l. 21)  
d) “...para que algo seja benéfico” (l. 21)  
e) “...notaram que aqueles que faziam caminhadas” (l.08)  

 
Para responder as questões 19 a 20, considere o seguinte período, retirado do texto: 
 
Caminhar diariamente é um ótimo exercício para deixar o corpo em forma, melhorar 
a saúde e retardar o envelhecimento (l. 01 e 02)  
 
 
 
 
 

http://yahoo.minhavida.com.br/conteudo/11914-Caminhada-diaria-mantem-o-corpo-e-a-mente-jovens.htm
http://yahoo.minhavida.com.br/conteudo/11914-Caminhada-diaria-mantem-o-corpo-e-a-mente-jovens.htm
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19. As orações iniciadas pelas formas DEIXAR, MELHORAR e RETARDAR, em 
relação à oração principal, expressam: 

 
a) condição  
b) finalidade  
c) concessão  
d) consequência  
e) hipótese  

 
20. Entende-se, pela leitura atenta do parágrafo, que: 

 
I. O fato de caminhar reflete boa forma e juventude eterna.  
II. O envelhecimento pode ser adiado se, na rotina do dia a dia, realizamos 

caminhadas.  
III. Corpo bonito e forte são consequências de como e de onde desenvolvemos 

os exercícios de caminhada.  
 
Quais estão corretas? 
 

a) apenas I  
b) apenas II 
c) apenas III 
d) apenas I e II 
e) apenas II e III 

 
21. Sobre a palavra CONEXÃO (l.14), é correto afirmar que: 

 
a) possui mais letras que fonemas; 
b) possui o mesmo número de letras que fonemas;  
c) não tem ditongo;  
d) possui mais fonemas que letras;  
e) apresenta encontro consonantal. 

 
22. Marque C (certo) ou E (errado), nas afirmativas abaixo, quanto às relações que 

os nexos estabelecem no texto.  
 

(    ) “ENTRETANDO, um novo estudo da Universidade de Illinois...” (l. 02) relação 
de adversidade.  

(     ) POR ISSO, os especialistas recomendam (l. 26) relação de conclusão.  
(  ) “...MAS em relação a sua função __________” (l. 9-10) relação de consequência.  
 
a) E – C – C  
b) E – E – C  
c) C – E – C  
d) C – C – E  
e) E – E – E  
 
23. Considerando o contexto das palavras, sob a perspectiva morfossintática, 

analise as seguintes afirmações: 
 

I. VELHOS (l. 16) é adjetivo e funciona como predicativo do sujeito.  
II. ESPECIALISTAS (l. 26) é substantivo e funciona como sujeito.  
III. IDOSOS (l. 28) é substantivo e funciona como adjunto adnominal.  
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Quais estão corretas? 
 

a) apenas I  
b) apenas II 
c) apenas III 
d) apenas I e III 
e) apenas I e II 

 
24. Se a palavra EFEITOS (l. 25) fosse substituída por EFEITO, quantas OUTRAS 

palavras necessariamente devem sofrer alteração no período? 
 

a) uma  
b) duas  
c) três 
d) quatro 
e) cinco 
 
25. “... precisamos fazê-LO repetidamente...” (l. 22). Sobre o pronome LO afirma-se 

que:  
 

a) refere-se à expressão “algo benéfico”; 
b) retoma a expressão “velho conceito”;  
c) refere-se ao verbo “precisamos”;  
d) deveria ser “la”, pois refere-se à “atividade”;  
e) deveria estar no plural para concordar com “movimentos”. 

 

GABARITO 

 


