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Leia o texto a seguir para responder às questões de 1 a 5.  
Texto I  

A todo momento, pessoas deixam sua cidade de origem 
rumo a outras para ficar permanentemente ou só morar por um 
tempo (determinado ou não). São os migrantes, que aqui, no 
Brasil, representam 40% da população, segundo dados da Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) de 2007, feita pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Embora os 
fluxos migratórios tenham sido mais intensos nas décadas de 1960 
e 70, a circulação ainda é grande: recentemente, 10 milhões de 
brasileiros (5,4% da população) se mudaram para outro lugar. 

 

Retorno e perfis solitários caracterizam o migrante 

atual 
Revisitando o histórico dos fluxos migratórios, é possível 

compreender que eles se esgotam com o tempo. [...] Conforme 
explicam Fausto de Brito e equipe, demógrafo da Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG), o movimento de pessoas faz 
parte da dinâmica das sociedades. É normal, portanto, surgirem 
novos fluxos. 

Atualmente, o movimento que mais chama a atenção é o 
de volta aos locais de origem. Há alguns estudiosos pesquisando 
isso. Muita gente, por exemplo, está deixando o Sudeste e 
voltando para o Nordeste: o crescimento do volume de migrantes 
nesse fluxo foi de 19% entre os períodos de 1995-2000 e 1999-
2004. “É um retorno expressivo, nunca visto antes”, diz José 
Marcos da Cunha. As hipóteses apresentadas para justificar esse 
movimento estão relacionadas à redução do emprego na indústria 
no Sudeste, aos novos focos de crescimento econômico no 
Nordeste, por exemplo. 

Outra mudança é a do perfil de quem sai. Brito explica que 
antes a família toda migrava. Agora, quem deixa sua terra tende a 
ir sozinho. “Problemas de moradia, oferta de emprego e violência 
contribuem para isso”, comenta. E as intenções também mudaram: 
o emigrante de agora deseja ficar fora o tempo suficiente para 
ganhar um bom dinheiro. Por isso, deixa sua terra natal, mas volta 
depois de algum tempo. 

  

Como ocorrem as interações culturais 
Quem muda de cidade leva um pouco de si na bagagem: o 

jeito de falar e de se vestir, gostos culinários e musicais... E, se 
retorna, não é mais o mesmo: traz de volta um pouco do lugar 
onde viveu. “Assim, ocorre uma reconstrução cultural com os 
elementos de origem e os novos”, explica Sueli Furlan, professora 
do Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e 
Ciências Humanas da Universidade de São Paulo (FFLCH-USP). 

O choque entre culturas muito diferentes pode implicar o 
isolamento dos migrantes, que se fecham em guetos, para se 
manter firmes em sua identidade ou se proteger de preconceitos.  

  

Migração não é sinônimo de problema social 
O senso comum diz que o movimento de pessoas em busca 

de novas oportunidades sempre causa desemprego e violência. Ele 
e as más línguas estão equivocados. Estudo realizado por José 
Marcos da Cunha e Cláudio Dedeca, que compara a relação entre 
migração e trabalho, mostra que não é bem assim. Nos anos 1960 
e 70, os imigrantes garantiram a força de trabalho para a expansão 
da região metropolitana de São Paulo. Eles deixaram a cidade mais 
produtiva industrialmente. Quando as taxas de desemprego 
começaram a subir em razão de crises econômicas, muita gente 

julgou que eram eles que tomavam as vagas dos paulistanos. 
Porém, a partir dos anos 1990, começou a redução do fluxo 
migratório e era o crescimento natural da população que 
aumentava a oferta de trabalhadores. Ideias como essas distorcem 
a imagem dos migrantes, gente que faz parte da construção da 
economia e da cultura do nosso país. 

POLATO, Amanda. Língua Portuguesa – Caminhar e transformar – Aos finais do ensino 

fundamental – 1ª edição – São Paulo – FTD, 2013. p. 150-3. (Adaptado.) 

Vocabulário 
Demógrafo: cientista que estuda a demografia, ou seja, os 
fenômenos populacionais. 
Expressivo: grande, significativo. 
Gueto: região ou bairro de uma cidade onde residem pessoas de 
uma mesma etnia, que saíram de seu país por diversos motivos. 

 

1. Julgue os itens a seguir em certo (C) ou errado (E) 
quanto às ideias presentes no texto I e, em seguida, 
apresente a sequência do correto julgamento. 

I. A migração sempre é motivada por problemas sociais. 

II. O migrante deseja apagar de sua memória a cultura de 
sua região de origem. 

III. Quem deixa sua terra tende a fazer isso sozinho. Essa é 
uma tendência atual do processo de migração. 

IV. Os migrantes que deixam o Sudeste e voltam para o 
Nordeste fazem isso porque 19% do povo nordestino 
voltou a essa região. 

V. Historicamente, os fluxos migratórios tendem a não se 
esgotar com o tempo.  

 

 

 

2. O texto I é uma reportagem escrita por Amanda Polato. 
Diante disso, responda: qual é o objetivo principal do 
texto? 

 

 

 

3. Em sintaxe, sujeito é o termo essencial da oração sobre o 
qual se diz alguma coisa. Por sua vez, o predicado, 
sintaticamente, é o termo que contém uma informação 
sobre o sujeito. Acerca dessas funções sintáticas, julgue os 
itens a seguir em certo (C) e errado (E). 

I. Em "o movimento de pessoas faz parte da dinâmica 
das sociedades", o núcleo do sujeito é expresso pelo 
termo "pessoas".  

II. "É a do perfil de quem sai" é o predicado da oração 
"Outra mudança é a do perfil de quem sai". 

III. O predicado da oração "Nos anos 1960 e 70, os 
imigrantes garantiram a força de trabalho" é indicado 
pela expressão "Nos anos 1960 e 70".  

IV. O sujeito de "a partir dos anos 1990, começou a 
redução do fluxo migratório" é expresso pelo termo 
"anos 1990".  
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V. Em "Quem muda de cidade leva um pouco de si", não 
há predicado.  

No espaço a seguir, indique a ordem correta do 
julgamento dos itens e, ainda, justifique as alternativas 
erradas.  
 

 

 

4. Acerca do estudo do sujeito, analise as orações que 
seguem, indique e classifique o sujeito, bem como aponte 
seu núcleo. (1.0)  

a) "ocorre uma reconstrução cultural".  

 

 

b) "Há alguns estudiosos pesquisando isso".  

 

 

c)  "Ele e as más línguas estão equivocados". 

 

 

d) "São os migrantes, que aqui, no Brasil, representam 
40% da população".  

 

 

 

5. A relação estabelecida entre o sujeito e o verbo, bem 
como entre o verbo e seus complementos é chamada de 
predicação verbal. Assim, os verbos podem ser 
significativos ou de ligação. Diante disso, julgue os itens em 
certo (c) ou errado (e) e, em seguida, justifique a(s) 
alternativa(s) errada(s). 

I. Em "Migração não é sinônimo de problema social", 
o verbo destacado é de ligação.  

II. A locução verbal em "O choque entre culturas muito 
diferentes pode implicar o isolamento" não 
apresenta verbo significativo.  

III. Em "traz de volta um pouco do lugar", o verbo 
destacado é significativo, pois indica uma mudança 
de estado.  

IV. O verbo destacado em "Ideias como essas 
distorcem a imagem dos migrantes" é de ligação, 
porque expressa ação.  

Justificativas: 
 

 

 

 

 

 

 

6. Leia as orações a seguir. Em seguida, responda aos itens 
“a” e “b”.  

I. Há alguns estudiosos pesquisando isso. 

II. Existiam alguns estudiosos pesquisando isso.  

a)  Os verbos destacados nas orações em análise 
apresentam o mesmo tipo de sujeito? Justifique a 
resposta, apresentando o sujeito de cada ação 
verbal. (0.6) 

 

 

 

 

 

b) Reescreva a oração II, substituindo a forma verbal 
“existir” por “haver”. (0.4) 

 

 

 

7. O parágrafo seguinte foi retirado do texto I. Releia-o. 

“Outra mudança é (1) a do perfil de quem sai. Brito explica 
que antes a família toda migrava. Agora, quem deixa (2) sua terra 
tende a ir sozinho. “Problemas de moradia, oferta de emprego e 
violência contribuem (3) para isso”, comenta. E as intenções 
também mudaram: o emigrante de agora deseja ficar fora o tempo 
suficiente para ganhar um bom dinheiro. Por isso, deixa sua terra 
natal, mas volta (4) depois de algum tempo.” 

Partindo do estudo da sintaxe, pode-se afirmar que os 
verbos destacados no parágrafo possuem a mesma 
predicação? Justifique a resposta, escrevendo a predicação 
de cada um deles. (1.0)  
 

 

 

 

 

 

 

8. Releia o primeiro parágrafo do texto I.  

“A todo momento, pessoas deixam sua cidade de 

origem rumo a outras para ficar permanentemente ou só morar 
por um tempo (determinado ou não). São os migrantes, que 
aqui, no Brasil, representam 40% da população, segundo dados 
da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) de 2007, 
feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
Embora os fluxos migratórios tenham sido mais intensos nas 
décadas de 1960 e 70, a circulação ainda é grande: 
recentemente, 10 milhões de brasileiros (5,4% da população) 

se mudaram para outro lugar.”  

 

Há, neste parágrafo, predicados verbais tanto no primeiro 
quanto no último período. Escreva o núcleo do predicado 
da primeira oração e da última oração desses respectivos 
períodos destacados. 
 

 

 

 

a) Núcleo do predicado da primeira oração:  

 

b) Núcleo do predicado da última oração: 
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9. Analise o fragmento do texto I e responda ao que se 
pede. 

“Porém, a partir dos anos 1990, começou a redução do 
fluxo migratório e era o crescimento natural da população que 
aumentava a oferta de trabalhadores.” 

 
Este fragmento apresenta diferentes classificações de 
predicados, pois demonstram as ações e 
estado/informação dos seus respectivos sujeitos. Tendo 
isso em vista, apresente a classificação de cada predicado 
das respectivas orações a seguir. (1.0) 

 1ª oração: _______________________________________.  

 2ª oração: _______________________________________.  

 3ª oração: _______________________________________.  

 

10. O excerto de texto “não é bem assim.” traz uma 
informação sobre o sujeito simples. Justifique essa 
afirmativa, apresentando o termo que o qualifica e 
indicando sua classificação sintática. (1.0) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gabarito: 

1. E, E, C, E, E. 

2. Apresentar informações sobre o fenômeno migratório. 
3. E, C, E, E, C. 
4. 
a) Sujeito simples: uma reconstrução cultural. Núcleo: reconstrução. 
b) Sujeito inexistente. 
c) Sujeito composto: Ele e as más línguas. Núcleos: ele/ más línguas. 
d) Sujeito simples: os migrantes. Núcleo: migrantes. 
5. C, E, E, E. 
6. 
a) Não, pois em I, o verbo haver é impessoal, portanto é uma oração sem 
sujeito. Já a oração II apresenta um sujeito simples. 
b) Há alguns estudiosos pesquisando isso. 
7. Não, os verbos destacados no parágrafo não possuem a mesma 
predicação, já que são classificados como: 
1.Verbo de ligação. 
2.Verbo significativo. 
3.Verbo significativo. 
4.Verbo significativo. 
8.  
a. Verbo: “deixam”; 
b. Verbo: “mudaram”. 
9. 
1ª oração: Predicado verbal. 
2ª oração: Predicado nominal. 
3ª oração: Predicado verbal. 
10. Termo: “assim”. Classificação sintática: predicativo do sujeito. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


