
P94-4C – Rodrigo L – exercício de gramática 
 

 

Leia atentamente o texto abaixo e faça as devidas correções: 

O inverno em São Paulo nem sempre é frio, mas quando as temperaturas baixam a temperatura 

não mais importa: as pessoas ficam frias. Os moradores de rua no centro da cidade, passam frio – e 

muitos de nós quando passa por eles optam pela frieza, pela falta de empatia, quando não pelo 

descaso descarado. Adolescentes mau educados – ou ainda adultos mau educadores – curtem rir da 

desgrassa alheia, quando não os lançam regras morais que nem sempre exigem. Lembro do caso de 

jovens que atiravam ovos podres nos mendigos, incitando-os a estudar, a arrumar um emprego. 

Muitos deles não trabalhavam – e certamente estudaram menos do que deviam. 

É difícil explicar a repugnância que tais atos nos causa. A empatia de que tanto exigimos para 

nós, nem sempre a ofertamos ao outro. 

  



P94-4C – Rodrigo L – exercício de gramática 
 

Gabarito: 

O inverno em São Paulo nem sempre é frio, mas quando as temperaturas baixam, não é só a 

temperatura não mais que importa: as pessoas ficam frias. Os moradores de rua, no centro da 

cidade, passam frio – e muitos de nós quando passamos / passam por eles optamos / optam pela 

frieza, pela falta de empatia, quando não pelo descaso descarado. Adolescentes mal educados – ou 

ainda adultos mal educadores – curtem da desgraça alheia, quando não lhes lançam regras morais 

que nem sempre exigem de si mesmos. Lembro-me do caso de jovens que atiravam ovos podres nos 

mendigos, incitando-os a estudar, a arrumar um emprego. Muitos desses jovens não trabalhavam – e 

certamente estudaram menos do que deveriam. 

É difícil explicar a repugnância que tais atos nos causam. A empatia, de que tanto exigimos 

para nós, nem sempre a ofertamos ao outro. 

 

 

 

 


