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Leia a crônica a seguir para responder às questões de 1 a 7:
O ÚLTIMO COMPUTADOR
Um dia, todos os computadores do mundo estarão ligados num único e definitivo
sistema, e o centro do sistema será na cidade de Duluth, nos Estados Unidos.
Toda a memória e toda a informação da humanidade estarão no Último
Computador. As pessoas não precisarão mais ter relógios individuais, calculadoras
portáteis, livros etc. Tudo o que quiserem fazer – compras, contas, reservas – e
tudo o que desejarem saber estará ao alcance de um dedo. Todos os lares do
mundo terão terminais do Último Computador. Haverá telas e botões do Último
Computador em todos os lugares frequentados pelo homem, desde o mictório
até o espaço. E um dia, um garoto perguntará a seu pai:
– Pai, quanto é dois mais dois?
– Não pergunte a mim, pergunte a Ele.
O garoto apertará o botão e, num milésimo de segundo, a resposta aparecerá na
tela mais próxima. E, então, o garoto perguntará:
– Como é que eu sei que isso está certo?

– Ora, Ele nunca erra.
– Mas se desta vez errou?
– Não errou. Conte nos dedos.
– Contar nos dedos?
– Uma coisa que os antigos faziam. Meu avô me contou. Levante dois dedos,
depois mais dois... Olhe aí. Um, dois, três, quatro. Dois mais dois quatro. O
Computador está certo.
– Bacana. Mas, pai: e 366 mais 17? Não dá para contar nos dedos. Jamais vamos
saber se a resposta do Computador está certa ou não.
– É...
– E se for mentira do Computador?
– Meu filho, uma mentira que não pode ser desmentida é a verdade. Quer dizer,
estaremos irremediavelmente dominados pela técnica, mas sempre sobrará
filosofia.
(Luís Fernando Veríssimo.)

1- O Último Computador será criado porque:
a) “As pessoas não precisarão mais ter relógios individuais, calculadoras portáteis,
livros etc”.
b) “tudo o que desejarem saber estará ao alcance de um dedo”.
c) “Todos os lares do mundo terão terminais do Último Computador”.
d) “Jamais vamos saber se a resposta do Computador está certa ou não”.
e) “estaremos irremediavelmente dominados pela técnica”.

2- No trecho “Todos os lares do mundo terão terminais do Último Computador”, a
palavra em destaque foi empregada com o mesmo sentido que em:
a) Infelizmente o paciente chegou ao estado terminal.
b)A empresa investiu em um novo terminal de acesso às informações dos clientes.
c) O terminal de passageiros foi bloqueado para embarque e desembarque até
que resolvessem o problema.
d) O terminal rodoviário não suportou o excesso de passageiros durante o último
feriado.
e)A mulher registrou queixa no terminal de atendimento ao cliente mais próximo
de sua residência.

3- Na frase “Não pergunte a mim, pergunte a Ele”, o pronome Ele refere-se
a) ao pai do garoto.
b) ao avô do garoto.
c) ao Último Computador.
d) ao autor do texto.
e) ao leitor.
4- Na fala “– Mas se desta vez errou?”, o uso da palavra mas estabelece uma
relação de
a) confirmação do que foi expresso pelo pai na fala anterior.
b) comparação com as assertivas anteriores.
c) condição imposta pelo garoto para aceitar a resposta do pai.
d) oposição à opinião expressa pelo pai do garoto.
e) suposição ao que foi exposto no início do texto.

5- Sobre o texto, leia as seguintes afirmações:
I- A expressão “um dia” remete à ideia de futuro.
II- O menino acredita que o Último Computador jamais cometerá um engano.
III- Para o pai, a “mentira” do Computador não poderia ser desmentida.
IV- A maior vantagem do Último Computador seria criar uma elite inteligente.

Estão corretas as alternativas:
a) I e II, apenas.
b) I e III, apenas.
c) II e IV, apenas.
d) I, II e IV.
e) II, III e IV.

6- Ao reescrever a frase “Haverá telas e botões do Último Computador em todos
os lugares frequentados pelo homem” substituindo o verbo haver pelo verbo
existir, teremos:
a) Existirá telas e botões do Último Computador em todos os lugares
frequentados pelo homem.
b) Existirão telas e botões do Último Computador em todos os lugares
frequentados pelo homem.
c) Existiram telas e botões do Último Computador em todos os lugares
frequentados pelo homem.
d) Existem telas e botões do Último Computador em todos os lugares
frequentados pelo homem.
e) Existiriam telas e botões do Último Computador em todos os lugares
frequentados pelo homem.

7- Sobre a passagem “(…) estaremos irremediavelmente dominados pela
técnica”, podemos afirmar que:
a) o progresso tecnológico alcançará somente os lares de Duluth nos
Estados Unidos.
b) o avanço tecnológico está apenas no imaginário do homem moderno.
c) o homem não se submeterá ao avanço da Ciência da Computação.
d) a humanidade poderá ser dominada pela tecnologia.
e) a informação produzida pela humanidade será apagada dos arquivos
do Último Computador.

Conjunções Coordenativas
São aquelas que ligam orações de sentido completo e independente. Subdividemse em:
• Aditivas: expressam ideia de acréscimo ou adição. Sendo elas: e, bem como,
como também, mas ainda, mas também.
• Adversativas: expressam ideia de contraste ou compensação. Sendo elas:
contudo, entretanto, mas, no entanto, porém, todavia.
• Alternativas: expressam ideia de alternância ou escolha. Sendo elas: já... já,
ou, ora... ora, ou... ou, quer... quer, seja... seja.
• Conclusivas: expressam ideia de conclusão ou consequência. Sendo elas:
assim, então, logo, pois, por isso, portanto.
• Explicativas: ligam a oração anterior a uma oração que a explica, justifica a
ideia nela contida. Sendo elas: pois, porque.

8- Relacione, classificando as orações de acordo com as conjunções sublinhadas:
A- Ou faço uma festa, ou viajo o mundo.
B- Não gosto de uva, nem de morango.
C- Não converse comigo, porque estou brava com você.
D- Estava chovendo, por isso não fui à escola.
E- Tentei ajuda-lo, porém não consegui.
( ) Aditiva
( ) Adversativa
( ) Alternativa
( ) Conclusiva
( ) Explicativa

9- Escreva uma frase para cada tipo de conjunção coordenativa.

