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Nro. de Control : ……….... 

 

NIVEL 3 

 

 

Tempo estimativo: 30 minutos. 
 

Exercício 1: 

Leia o seguinte texto e escolha entre as frases ( A a E ) as que completem corretamente os 
espaços vagos.  
 
 

UM CÃO DESILUDIDO  
 
  
 O Aeroporto Internacional de Barajas, em Madrid, 1) ............................................................ 

Há alguns dias abandonou suas instalações aquele que foi, durante dois anos, seu mascote 

absoluto: 2) ................................................................... O animal chegou ao aeroporto pelas mãos 

de seu dono que, sem se preocupar com despedidas, embarcou para destino desconhecido 

deixando ali o seu bichinho de estimação. Durante dois anos, o cachorro não perdeu as 

esperanças de reencontrar o dono e continuou no aeroporto. Sempre que era recolhido, escapava 

para retornar a Barajas. Acabou fazendo amigos, deixou-se alimentar pelos funcionários, 

aproximou-se dos faxineiros mas,  desconfiado, 3) .......................................................................... . 

Até que chegou Roberto, um motorista de táxi, a quem o cão 4) ...................................................... 

. Reconciliado com a espécie humana, Roberto – o cachorro – sofreu outro desencanto: o taxista 

se aposentou no início deste ano e não vai ao aeroporto. 5) 

.............................................................., o cachorro entrou em depressão. Alertada pelos 

empregados de Barajas, a Associação Nacional dos Amigos de Animais o recolheu e agora está 

buscando um proprietário que não parta, outra vez, o coração do bicho. 

                   O Globo, 31 mar. 2006, p. 6 
 
a- nunca mais deixou que o tocassem 
b- um cachorro apelidado de Roberto                           
c- com a segunda desilusão 
d- já não é mais o mesmo 
e- se entregou de corpo e alma 

 
 

PARTE 3 -  USO DA LINGUA      
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Exercício 2: 

Assinale a opção do verbo que completa corretamente as lacunas.  

 
Salvador janta no Lamas 

Victor Giíúdice 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por timidez ou não, Salvador sempre foi discreto e o que reclama é o direito de respirar a brisa 

noturna em completa solidão, para depois regalar-se na mesa de um restaurante. 

.................................................  

Um dia saltou do metrô no Largo do Machado e respirou a brisa a caminho do Lamas. Sentou-se 

numa das poucas mesas vagas e  (6) ………………….  um chope.  

Logo que a bebida chegou, ele pediu o seu prato preferido: filé com batatas fritas, presunto e 

ervilhas.  Estava só, num restaurante abarrotado de pessoas ruidosas. 

O filé não  (7) …………………….. , mas, encostado à porta da copa, tinha um garçom com os 

olhos fixos nele.  

Salvador baixou a cabeça, (8) …………………. tomar um gole de chope e ficar apreciando a 

espuma. Era melhor não arriscar olhares.  

Quando finalmente o filé  surgiu , espetou o garfo na carne, meteu na boca, mastigou e engoliu, 

tentando não demonstrar seu verdadeiro estado de espírito.  

Apesar da vigilância do garçom, Salvador (9) ……...........…………..  uma inspeção do restaurante 

e teve um sobressalto, não havia uma única mesa vazia e todas o olhavam, silenciosas e eternas.  

Pensou em fugir e nunca mais aparecer ali, se ele se (10) ................................. de um salto, em 

poucos segundos estaria na rua.  

Esperou um minuto, saltou da cadeira, ganhou a saída e suspirou vitorioso no asfalto da Marquês 

de Abrantes. Livre do Lamas. Livre do pesadelo, mas se sentiu ridículo.  

Na verdade, não (11) ………………………. nada demais. "Eu é que vivo me assustando à toa", 

pensou. Tudo por causa dessa maldita timidez. Pegou o último metrô e voltou para casa.  
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(6) A - PEDIRA B - PEDIRIA C - PEDIU D - TINHA PEDIDO 

(7) A - APARECERIA B - APARECEU C - APARECIA D - APARECERÁ 

(8) A - PREFERI B - PREFERIU C - PREFERIRIA D - PREFERISSE 

(9) A - TERIA FEITO B - TER FEITO C - TIVER FEITO D - TINHA FEITO 

(10) A - LEVANTASSE B - LEVANTAR C - LEVANTARA D - LEVANTA 

(11) A - TEM TIDO B - TINHA TIDO C - TIVER TIDO D - TIVESSE TIDO 
              

 

Exercício 3: 

Leia o relato sobre Ayrton Senna e escolha a letra (A, B ou C) que complete corretamente 
as lacunas: 

Ayrton Senna: Pisando fundo 
Sua obstinação como piloto  

     encobria a bondade como ser humano 

Por Sid Watkins 

Publicado em Seleções (janeiro/07) 

 
Com o passar dos anos, Senna adquiriu a reputação de ter personalidade (12) ………………… 

vezes difícil –e  até mesmo arrogante. (13) ……………………… o homem que conheci, que 

praticamente passou a fazer parte de minha família, sempre foi no fundo um cavalheiro. 

Lembro, por exemplo, uma visita que fez à minha clínica em Londres. Eu estava muito ocupado e 

(14) ………...……… pediram que aguardasse na sala de 

espera.        

(15) …………………… próxima consulta era com a 

simpática senhora Patel, que sofria de paralisia espinhal 

e estava de cadeira de rodas. Quando a chamaram, 

Senna se levantou e perguntou: "Posso empurrar sua 

cadeira?", e foi o que (16) ……………. , sorrindo. (17) 

………………… paciente jamais teve um enfermeiro 

mais habilidoso ou encantador. 

Numa outra ocasião, ele veio à Inglaterra atendendo a 

um pedido de Matthew, meu enteado  (18) 

…………………………  velho. Senna visitou a escola de 

Matthew e conversou com os alunos e funcionários respondendo a perguntas dos mais novos  

(19) ………………………. mais velhos sobre todos os assuntos, desde religião até sua dedicação 

ao automobilismo e suas esperanças para o futuro.   

Seu desempenho foi extraordinário. Mais tarde, durante uma recepção na casa do diretor adjunto, 

conversou longamente com o bispo de Truro, que estivera na platéia. 

 (20) ……………………. domingo, o bispo começou o sermão com uma bem-humorada confissão: 

disse que havia sido espiritual e verbalmente superado como pregador por Ayrton Senna.  
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(12) A- as B- a C- às  

(13) A- mais B- mas  C- más 

(14) A- lhe  B- te C- lhes 

(15) A- nossa B- minha  C- sua 

(16) A- faz B- fiz C- fez  

(17) A- nenhum  B- nenhuma C- ninguém 

(18) A- mais  B- mas C- más 

(19) A- ao  B- às C- aos  

(20) A- o B- no  C- ao 
 

 


