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LEITURA E SIGNIFICAÇÃO DAS PALAVRAS 

 

Por que eles bebem e dirigem? 
        A adoção de uma lei seca mais rigorosa no Estado de São Paulo não bastou. Os dados da Secretaria de 
Segurança Pública revelam uma redução de quase 20% de acidentes com mortes no trânsito nos primeiros 
meses de 2012 para 2013 no Estado depois da lei, mas, no mesmo período dois acidentes impressionaram. 
Um deles amputou o braço de um jovem ciclista em plena Avenida Paulista, uma das principais artérias de São 
Paulo. O outro matou um garoto de 15 anos que andava de skate numa rua de Guarulhos, na grande São 
Paulo. Ambos foram vítimas de motoristas alcoolizados. O convívio de motoristas com ciclistas, motoqueiros, 
skatistas e pedestres nas ruas, cada vez mais estranguladas pelo trânsito nas médias e grandes cidades do 
país, se tornou insano. Quando a bebida entra nessa relação tensa, os efeitos são ainda mais catastróficos. 

        Várias propostas têm sido discutidas no mundo para reduzir a violência no trânsito. Em muitos países, ela 
é a principal causa de mortes entre os jovens. Entre as medidas, aumentar a carga tributária (e, por tabela, o 
preço das bebidas), diminuir os pontos de venda de álcool à noite, regulamentar a publicidade, fiscalizar com 
mais rigor e impor penas mais duras. Tudo isso parece causar um impacto inicial nos números. O grande 
desafio é aprimorar os resultados e torná-los permanentes. 

        Há questões estruturais importantes que devem, também, ser destacadas. Nas grandes cidades, 
transporte público de qualidade e barato, estendido madrugada adentro, que garanta um meio tranquilo de /o 
jovem chegar em casa, é um deles. Criar áreas seguras nas ruas (com ciclovias protegidas) também pode ser 
uma medida importante. Alguns países estudam a instalação de detectores de álcool (uma espécie de 
bafômetro pessoal) acoplados a caminhões, ônibus e até carros particulares. Para ligar o motor, o próprio carro 
exige um controle do consumo de bebida. 

        Além desses fatores, não se pode esquecer do comportamento. Mais que ensinar a guiar e a respeitar 
quem está nas ruas, a educação pelo trânsito deveria passar pela percepção do risco envolvido no ato de guiar 
embriagado ou sob efeitos de outras drogas. É aí que se esbarra numa das questões mais difíceis. Como 
sensibilizar o condutor do veículo, principalmente o jovem motorista, do risco que ele corre e, pior, que ele pode 
oferecer aos outros? Sem mexer nesse componente humano, de noção de responsabilidade 23e limite, será 
difícil solidificar as conquistas deste início de ano. 

BOUER, Jairo. Época, p.81, 1º abr.2013. 

VOCABULÁRIO (USO DO DICIONÁRIO), de acordo com o dicionário: 

REDUÇÃO: 

AMPUTAR: 

ACOPLADOS: 

PERCEPÇÃO: 

SOLIDIFICAR: 

DETECTORES: 

TRIBUTÁRIA: 

CATASTRÓFICA: 
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INTERPRETAÇÃO DO TEXTO: Por que eles bebem e dirigem? 

 

Questões 

1) O  texto traz dois temas relevantes  relacionados ao trânsito. Quais são eles ? Comente. 

R: 

  

2) De acordo com o texto, a adoção de uma lei seca mais rigorosa no Estado de São Paulo não bastou, mesmo 
tendo havido uma redução nos acidentes de trânsito. Explique por quê? 

R: 

  

3) Algumas propostas  têm sido discutidas no mundo para reduzir a violência no trânsito. Cite algumas 
medidas,  que de acordo com o texto podem contribuir com essa redução. 

R: 

  

4) Cite alguns fatores que se colocados em prática irão contribuir para a diminuição de acidentes no trânsito. 

R: 

  

5) De acordo com o texto, qual questão é a mais difícil de ser tratada em relação a diminuição de uso excessivo 
de álcool e consequentemente a violência no trânsito? 

R: 
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PRODUÇÃO DE TEXTO 
 

Com base no tema proposto no texto acima (Por que eles bebem e dirigem?), produza um texto 

argumentativo;  aponte soluções para melhorar os problemas causados pelo trânsito em nosso país. 

 
Não esqueça que seu texto deverá conter: a tese ou o ponto de vista expostos no primeiro parágrafo e 
definido nos demais parágrafos, o desenvolvimento no qual deverá conter argumentos convincentes em 
defesa de seu ponto de vista e, finalmente  a conclusão. 
 
TEXTO DE 20 A 25 LINHAS 
CRIAR UM TÍTULO SUGESTIVO 
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INTERPRETAÇÃO E REVISÃO DE ORAÇÕES COORDENADAS 

CRÔNICA ENGRAÇADA 

 Minha mulher e eu temos o segredo para fazer um casamento durar: 

 Duas vezes por semana, vamos a um ótimo restaurante, com uma comida gostosa, uma boa bebida e 

um bom companheirismo. Ela vai às terças-feiras e eu, às quintas. 

 Nós também dormimos em camas separadas: a dela é em Fortaleza e a minha, em SP. 

 Eu levo minha mulher a todos os lugares, mas ela sempre acha o caminho de volta. 

 Perguntei a ela onde ela gostaria de ir no nosso aniversário de casamento, “em algum lugar 

que eu não tenha ido há muito tempo!” ela disse. Então, sugeri a cozinha. 

 Nós sempre andamos de mãos dadas…Se eu soltar, ela vai às compras! 

 Ela tem um liquidificador, uma torradeira e uma máquina de fazer pão, tudo elétrico. Então, ela disse: 

“nós temos muitos aparelhos, mas não temos lugar pra sentar”. Daí, comprei pra ela uma cadeira elétrica. 

 Lembrem-se: o casamento é a causa número 1 para o divórcio. Estatisticamente, 100 % dos divórcios 

começam com o casamento. 

 Eu me casei com a “senhora certa”. Só não sabia que o primeiro nome dela era “sempre”. 

 Já faz 18 meses que não falo com minha esposa. É que não gosto de interrompê-la. 

 Mas, tenho que admitir: a nossa última briga foi culpa minha. 

 Ela perguntou: “O que tem na TV?” 

 E eu disse: “Poeira”. 

(Luís Fernando Veríssimo) 

1- De acordo com a crônica, o narrador possui um segredo para fazer o casamento durar, no texto foi citada 

uma série de atitudes que prolonga a duração de um casamento. De modo geral, qual é o verdadeiro segredo 

do cronista?______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

2- Que tipo de narrador foi utilizado na crônica acima? Justifique. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

3- Você acredita que o segredo para fazer um casamento durar realmente seja o que o cronista expôs na 

crônica? Explique._________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

4- De acordo com a conclusão do texto, por que o fato do cronista ter respondido a pergunta de sua esposa fez 

com que eles brigassem? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 



 

 

5-  Classifique a oração coordenada sindética abaixo de acordo com o valor semântico da conjunção. 

 “[...]mas ela sempre acha o caminho de volta.” 

________________________________________________________________________________________ 
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INTERPRETAÇÃO E REVISÃO DE ORAÇÕES COORDENADAS 

Leia o texto abaixo e responda as questões: 

E como eles desapareceram? 

    Os dinossauros viveram sobre a Terra durante 160 milhões de anos. E como desapareceram 

completamente? Cientistas explicam que há 65 milhões de anos, caiu no planeta um meteoro de 

aproximadamente 10 quilômetros. O impacto teria sido tão violento que abriu uma cratera com 200 quilômetros.  

 

Uma espécie de nuvem de poeira grossa tapou a luz solar durante seis meses. A Terra resfriou, as plantas não 

podiam fazer fotossíntese, e os animais não tinham o que comer. Resultado: todos os dinossauros morreram. 

“Brasil Almanaque de Cultura Popular”, n. 121, 2009, p. 26.

 

1- “A Terra resfriou, as plantas não podiam fazer fotossíntese, e os animais não tinham o que comer.”. A 

oração grifada que forma esse período composto classifica-se como: 

a) oração coordenada aditiva 

b) oração coordenada adversativa 

c) oração coordenada conclusiva 

d) oração coordenada explicativa 

 

2- De acordo com o contexto, qual foi o principal fato que motivou o desaparecimento dos dinossauros? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

3- Classifique as orações coordenadas presentes nos trechos de músicas abaixo. Observe os termos 

grifados. 

a) Eu não existo longe de você 

E a solidão é o meu pior castigo  

Eu conto as horas pra poder te ver 

Mas o relógio tá de mal comigo  

(Adriana Calcanhoto) 

 

b) Entretanto eu nasci palavra e som  

e vivo da harmonia das baladas imortais. 

Aqui dentro do picadeiro do meu circo de emoção 

me equilibro em minha voz, nas minha cordas vocais. 

Todavia Deus me fez palavra e som [...]  

.  (Ricky Vallen)  

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 
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ORAÇÃO SUBORDINADA SUBSTANTIVA 

 

Classifique cada uma das orações subordinadas substantivas encontradas nos períodos abaixo. 

 

a) É necessário que todos se esforcem. 

 

b) Os homens se esquecem de que são mortais. 

 

c) O pior é que bati o carro. 

 

d) Eu te desejo isto: que sejas feliz. 

 

e) Lembro-me de que brincávamos juntos. 

 

f) Tenho medo de confiar nas pessoas. 

 

g) Espero que se recupere logo. 

 

h) A bíblia destaca a necessidade de vivermos bem. 

 

i) É fundamental que você compareça à reunião. 

 

j) Todos querem que você seja aprovado.



  

  


