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Frustração
Foi, então, como se lhe houvessem arrancado uma venda dos olhos e passasse de súbito a ver
claramente vistas as coisas.
Os mercadores descontentes e dispostos à revolta, a facilidade de sublevar contra o vice-rei o povo
do Rio de Janeiro, no mesmo dia em que explodisse o movimento em Vila Rica, o auxílio dos franceses e
dos norte-americanos, a frota carregada de tropas aguerridas e de munição, tudo não passava, agora o
percebia, de criações da sua ardente imaginação. Nada disto existia ou existira. E ele não mentia quando,
no fogo do entusiasmo, falava a toda gente nesses recursos com que a conspiração poderia contar, como
não mentia quando falava no homem de Sabará. Os recursos não tinham sido uma quimera, senão fatos
reais e palpáveis. A cegueira sublime a que o levara o amor à pátria não o havia deixado distinguir entre
os fantasmas que lhe povoavam o sonho generoso e as corriqueiras figuras de carne e osso da vida de
todos os dias.
O contato inesperado com a verdade agreste desvendara-lhe os olhos para a indiferença, para o
egoísmo, para o medo daqueles que desejava libertar e tornar venturosos.
Foi terrível a queda das alturas da fantasia para o chão duro da realidade.
Tiradentes tentou reagir, afastar o mundo exterior para abraçar novamente o sonho. Tentou
continuar pregando o evangelho da liberdade contra ventos e marés, contra tudo e contra todos. Mas o impacto violento causara-lhe profunda depressão moral e, por mais que se esforçasse, não encontrava o
ardor que por tantos anos o sustentara e acabara por esgotá-lo.
Quem o tivesse visto, dias antes, tão alegre e conversado, durante toda a viagem de Vila Rica ao
Rio de Janeiro, não o reconheceria agora, triste e silencioso, em incessante perambulação pelas ruas da
capital do vice-reino.
A alegria desaparecera, desaparecera a loquacidade, como por encanto. Nem jucundo nem
facundo. E se ainda andava abaixo e acima, o dia inteiro, era como um autômato que o fazia, indiferente
ao que via e ouvia. Se é que via e ouvia, porque o mais provável é que nada visse e nada ouvisse,
esmagado pelo fragoroso esbarrondar do ideal de sua existência inteira.
Caíra-lhe dos olhos a venda.
No Rio de Janeiro não haveria revolta nenhuma e ele não sabia como é que iria dar essa
surpreendente notícia aos companheiros lá nas Minas. Pois não garantira a todos que a capital do vicereino estava pronta a sublevar-se, esperando apenas o sinal combinado? E não lhes jurara, rejurara e
trejurara que era certo o auxílio dos Estados Unidos e da França?
(ALENCAR, Gilberto de. Tal dia é o batizado. Belo Horizonte, Itatiaia, 1981)

01) Da leitura do segundo parágrafo, deduz-se que Tiradentes sobrepôs:
a) a razão à imaginação;
b) a fantasia ao sonho;
c) a imaginação à razão;
d) o sonho à fantasia.
02) Em todas as opções seguintes, o autor empregou a palavra destacada no seu sentido conotativo ou
figurado, exceto em uma delas. Marque-a:
a) "... não mentia quando, no fogo do entusiasmo, falava..." (linhas 6/7)
b) "A cegueira sublime a que o levara o amor à pátria..." (linha 9)
c) "...a queda das alturas da fantasia para o chão duro da realidade." (linha 14)
d) “...nesses recursos com que a conspiração poderia contar...” (linha 7)
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03) "Nem jucundo nem facundo", isto é:
a) nem taciturno nem falador;
b) nem alegre nem eloqüente;
c) nem feliz nem calado;
d) nem radiante nem taciturno;
04) Aponte a alternativa que melhor caracteriza, segundo o autor, a histórica figura de Tiradentes:
a) engenhoso estrategista;
b) apático nacionalista;
c) romântico revolucionário;
d) devoto agitador.
05) Não houve correspondência entre as palavras sublinhadas e os termos a que se referem, na alternativa:
a) “....com que a conspiração poderia contar ...” (linha 7) – refere-se a recursos;
b)“....a verdade agreste desvendara-lhe os olhos para a indiferença....”(linha 12) –Tiradentes;
c) “…tantos anos o sustentara e acabara por esgotá-lo.” ( linha 18) – refere-se ao homem de Sabará;
d) “...E não lhes jurara, rejurara e trejurara...” ( linhas 29/30) – refere-se aos companheiros das
Minas;
06) A alternativa que está correta, observando grafia e/ou acentuação, é:
a) Com ânsia de principiante, ela não via empecilhos na realização, com êxito, do projeto.
b) Meu pai é décano na faculdade de Letras, por isso jamais passará desapercebido nas reuniões.
c) As pessoas ávaras são desprezadas devido à pobreza do seu carater.
d) Desouveram-se os sócios, daí proveio a falência da empreza.
07) Nas alternativas a seguir o item 2 contém a reescritura das duas frases do item 1. Assinale a opção em
que tal procedimento não foi feito de forma correta:
a) 1 - O caminho era longo. O atalho do caminho era perigoso.
2 - O caminho, cujo atalho era perigoso, era longo.
b) 1 - São pessoas necessárias; com o auxílio delas sobreviverei.
2 - São pessoas necessárias, cujo auxílio sobreviverei.
c) 1 - Era honorável figura, o presidente. De suas mãos recebi o prêmio.
2- O presidente, de cujas mãos recebi o prêmio, era honorável figura.
d) 1 - A árvore era antiga, pelos galhos dela passavam fios telefônicos.
2 - A árvore, por cujos galhos fios telefônicos passavam, era antiga.
08) Leia as sentenças e, a seguir, marque a alternativa que contiver a resposta correta:
I. Se ele reaver o que perdeu, ficará muito feliz.
II. Vim avisar-lhe de que as coisas vão bem.
III. Tantas reclamações implicarão corte de despesas.
IV. Alguns de nós não saberíamos o que fazer nesta situação.
a) estão corretas a I e a II;
b) estão corretas a II e a IV;
c) estão corretas a I, III e a IV;
d) estão corretas a III e a IV.
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09) Aponte a alternativa em que há erro de regência.
a) Faz dias que não lhe vejo sorrir. Por quê?
b) Ele mora na avenida Angélica, mas trabalha na rua Itambé.
c) Este cheque é para mim, ou só para eu descontar?
d) Os números estão exatos, salvo omissão da minha parte.
10) Assinale o item em que há erro quanto ao emprego dos pronomes sublinhados:
a) Feriu-se quando brincava com o revólver e o virou para si.
b) Quando V. Sa vier, traga consigo a informação pedida.
c) Senhor Presidente, V. Exª. já reuniu vossa comitiva?
d) Espera um momento, pois tenho que falar contigo.
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