
Ús  de la llengua 
 

Complete este texto retirado da revista brasileira “Veja” com as palavras 
que faltam, escolhendo a alternativa certa entre as três opções dadas. 
Siga o exemplo. 
 

             Casual everyday 
Empresa adota trajes informais todos os dias 

 
Você que se preocupa __exemplo__ sua aparência no ambiente de trabalho, 

preste atenção! Recentemente, o banco americano Chase Manhattan liberou 
todos os 70000 funcionários ao redor do mundo para se __1__de maneira 
informal durante o expediente – todos os dias. É o casual every day, um 
estágio avançado do casual friday, o dia eleito pelas grandes corporações  para 
que os funcionários __2__  vestidos com trajes mais à vontade. Há __3__ que 
essa é uma tendência irreversível nas grandes empresas. Os especialistas 
dizem que, daqui por __4__ , será cada vez maior o número de companhias 
que vão pedir __5__ que os empregados deixem ternos, gravatas e tailleurs 
pendurados  nos armários. A novidade, que nasceu nas companhias de 
tecnologia do Vale do Silício americano, parte do princípio de que os 
funcionários trabalham com mais prazer __6__ , consequentemente, melhor 
por causa da informalidade. É uma suspeita. Não há nenhum número que 
comprove esse aumento de produtividade. “É apenas uma tentativa de elevar o 
nível de felicidade dos empregados”, diz Jair Ribeiro, diretor superintendente 
do Chase. 
   __7__ princípio, a idéia de abolir a gravata parece aumentar o conforto. O 
fato é que fica muito mais difícil  escolher algo que seja “casual” e de bom 
gosto __8__  se está acostumado a vestir o indefectível uniforme de trabalho. 
Quando um homem __9__ um terno, com camisa branca e gravata, ele já o faz 
de maneira automática e nem precisa olhar-se no espelho para a combinação. 
Ao optar  por uma roupa informal, a probabilidade de erro aumenta. O  
problema fica ainda mais complicado porque as empresas pedem trajes 
informais, mas não  explicam __10__ o que isso significa.  
  
 
Exemplo:   a) com  b) sob   c) em 
 
1.  a) terem vestido      b) vestirem  c) vestissem 
2. a) vão    b) forem  c) fossem 
3. a) quem apostar  b) quem aposte c) por quem aposte 
4. a) adiante   b) diante  c) frente 
5. a) para   b) com   c) de  
6. a) embora   b) mas  c) e 
7.  a) ao    b) pelo  c) em 
8. a) porque   b) quando  c) pelo que 
9. a) veste   b) levar  c) viste 
10. a) direto   b) direito  c) por direito 
 



 
Clau de respostes 
Ús de la llengua: 
exemplo: a 
 
1. b; 2. a; 3. b; 4. b; 5. a; 6. c; 7. c; 8. b; 9. a; 10. b 
 


