
Ús de la llengua 

 

Leia este texto retirado da revista brasileira “Veja” e escolha a resposta 

certa. Veja o exemplo. 

 Promessa de Milagre  

A acunpuntura e a homeopatia funcionam, as ervas também podem fazer 

bem. Mas a maioria das terapias alternativas é inútil e pode mascarar 

doenças graves 
 

 No último século a medicina _exemplo_ feitos notáveis. Porém, a promessa de uma 

saúde perfeita  ainda é um desafio.  __1__ nariz ainda escorre durante uma gripe, 

suas costas __2__ depois de um dia diante do computador e as crianças continuam 

asmáticas sem que se __3__ a exata razão. É certo que as pessoas estão mais 

saudáveis que nunca. Mas os tratamentos são os mesmos: remédio e repouso. Ao 

que __4__  indica, o paciente parece querer algo mais. 

 A explosão da medicina alternativa no Brasil se deve a diversos aspectos. Um dos 

mais contundentes é o ceticismo dos pacientes em relação __5__ medicina 

tradicional. É nessa lacuna que os alternativos conquistam clientes. Estes argumentam 

que a medicina estagnou. Nada mais longe da verdade, embora ainda não __6__ cura 

para muitas doenças, observa o Presidente do Conselho Federal de Medicina. Outro 

fator importante é a mudança na relação médico-paciente. Em geral, a consulta 

alternativa dura mais de uma hora, __7__ a de um médico tradicional pode não chegar 

a quinze minutos. Se o cliente opta pela primeira opção, tem tempo para conversar 

quanto __8__ ,  declaram os teraupeutas alternativos.(...) 

exemplo:  

      a) têm alcançado   b) alcança             c) alcançou       d) alcançara         c 

1.  a) sua   b) seu            c) minha              d) teu 

2.  a) doem                   b) dói           c) doe              d) doeu 

3.  a) conhecer              b) sabe          c) saiba              d) conhecesse 

4.  a) todo                     b) tudo                   c) ninguém          d) nada 

5.  a) a                          b) ao                        c) para              d) à 

6.  a) existiria   b) houvesse         c) houve               d) exista 

7.  a) quanto  b) até                       c) enquanto          d) ainda 

8.  a) quiser  b) queira                  c) quisesse          d) querer 

 


