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GRAMÁTICA TEXTUAL – VOLUME 1 

RESOLUÇÕES - EXERCITANDO EM CASA 
 
AULA 1 
 
01. B 

O emprego da vírgula justifica-se por haver a 
expressão explicativa “por exemplo”, o que, 
também, ocorreria com as expressões “isto é”, “a 
saber”, “ou melhor”, entre outras. 

 
02. B 

O uso da vírgula está incorreto, pois o sujeito 
“arrancar um dente meu”, que é oracional, foi 
separado do predicado “ajuda no tratamento dele” 
por meio desse sinal de pontuação.  

 
03. B 

As vírgulas foram utilizadas para separar os 
elementos da seguinte sequência enumerativa: 
“um caixa eletrônico, uma padaria, um posto de 
gasolina, uma velhinha”. 

 
04. C 

A vírgula presente no trecho é obrigatória, porque 
isola o vocativo “Mamãe”. 

 
05. A 

A vírgula presente no fragmento do texto é 
obrigatória, pois o adjunto adverbial de tempo “No 
ano passado”, que é considerado de longa extensão, 
está deslocado / antecipado. 

 
06. E 

No trecho “Muita gente não gosta de Floriano 
Peixoto, o ‘Marechal de Ferro’.”, a expressão “o 
Marechal de Ferro” é aposto explicativo de “Floriano 
Peixoto”, razão pela qual a vírgula foi empregada 
devidamente. A alternativa em que também se deve 
empregar a vírgula pela mesma razão é a E, pois 
“ONG com sede em Nova York” é aposto explicativo 
de “Comitê de Proteção aos Jornalistas”. 

 
07. B 

A primeira e a segunda vírgula se justificam pelo 
fato de “responsáveis pelo sentido maior dela” ser 
predicativo do sujeito deslocado, o qual, nesta 
situação, necessita estar isolado pelas vírgulas.  

 
08. B 

No Oriente, as mulheres se curvam na presença dos 
homens. No Ocidente, é o inverso. – Os trechos 
destacados correspondem a adjuntos adverbiais 
deslocados, e, por serem de curta extensão, o 
emprego da vírgula é facultativo. 
Os candidatos afirmaram, a propósito, que 
não haveria aumento de impostos durante o 
próximo governo. – A expressão destacada está 
intercalada, logo é necessário o uso da vírgula. 
Os pais devem alimentar, vestir, educar, entreter, 
cuidar de seus filhos. – O trecho destacado 
corresponde a uma sequência enumerativa, razão 
pela qual as vírgulas foram devidamente 
empregadas. 

Maria deu a todos os parentes um presente de 
Natal; ao namorado, (deu) apenas um beijo. - A 
vírgula existente no período justifica-se pela elipse 
do verbo “dar”. 
Portanto, a sequência correta é 2, 4, 1, 3. 

 
09. A 

O item II apresenta a regra que justifica o devido 
emprego das vírgulas no item I, pois a expressão 
“na caça a um tesouro” corresponde a um 
adjunto adverbial deslocado, logo ambos os itens 
estão corretos. O item III também está correto, 
pois haveria diferença de sentido e de classe 
gramatical se mudássemos a posição da vírgula 
em “a felicidade de deparar com outro bem, mais 
precioso ainda”, que passaria a “felicidade de 
deparar com outro, bem mais precioso ainda”; 
no primeiro caso, bem exerce a função de 
substantivo, equivalendo a “tudo aquilo que é 
propriedade de alguém”; no segundo caso, bem 
exerce a função de advérbio de intensidade, 
equivalendo a muito. 

 
10. (A) Vírgula 1: indica adjunto adverbial deslocado. 

Vírgula 2: indica sequência enumerativa.  
 (B) A vírgula antes de “como” justifica-se pelo fato 

de que ele está iniciando uma exemplificação. 
 (C) As vírgulas foram empregadas para isolar o 

aposto explicativo. 
 
AULA 2 
 
01. B 

As vírgulas utilizadas no texto da figura existente na 
questão servem para separar as seguintes orações 
coordenadas: “não mentem”, “não bebem”, “não 
brigam”, “não discutem”, “não erram”. 

 
02. C 

No período “O ministro Marco Aurélio votou contra, e 
Celso de Mello não estava presente no julgamento.”, 
a vírgula foi empregada devidamente porque o 
sujeito da primeira oração “O ministro Marco 
Aurélio” é diferente do sujeito da segunda oração 
“Celso de Mello”. 

 
03. C 

O trecho que leram Alice no País das Maravilhas é 
uma oração adjetiva restritiva, razão pela qual não 
se emprega a vírgula. 

 
04. D 

Na frase “Falha em freio causa fumaça, e trem do 
metrô é de novo esvaziado em SP.”, a vírgula foi 
usada corretamente antes do conector “e”, pois o 
sujeito da primeira oração “Falha em freio” é 
diferente do sujeito da segunda oração “trem do 
metrô”. 

 
05. C 

Na frase “Apóstrofos são os amigos de Jesus, que 
se juntaram naquela jantinha que o Leonardo 
fotografou.”, o emprego da vírgula produz uma 
informação incoerente, pois, ao sinalizar uma oração 



subordinada adjetiva explicativa, indica que os 
apóstolos eram os únicos amigos de Jesus. 

 
06. B 

No primeiro quadrinho da gravura, o emprego da 
vírgula apresenta-se de acordo com as normas 
gramaticais porque assinala presença de duas 
orações coordenadas: “O EAIC está chegando” 
(oração coordenada 1) e “preciso arrumar a minha 
mala” (oração coordenada 2). 

 
07. C 

Em “Uma vez que o celular e o SMS são usados 
com facilidade e entusiasmo por adolescentes, 
eles poderiam ser usados como um suporte de 
aprendizado escolar”, a vírgula justifica-se por 
estar isolando uma oração subordinada adverbial 
causal antecipada. Em “quando a prática do envio 
de SMS já está enraizada, após um ano, ‘não há 
nenhuma ligação entre o nível de ortografia 
tradicional e a forma dos SMS’”, as vírgulas 
justificam-se por estar isolando um adjunto 
adverbial intercalado. Em “Esse estudo mostra que, 
quando os jovens começam a escrever SMS, é o 
nível de escrita tradicional que determina a forma 
dos SMS enviados”, as vírgulas estão isolando uma 
oração subordinada adverbial. Em “Além disso, a 
escrita tradicional ensinada na escola e as 
mensagens de texto redigidas fora de qualquer 
quadro institucional ‘dependem das mesmas 
habilidades cognitivas’”, a vírgula justifica-se por 
isolar uma expressão continuativa – Além disso –, o 
que também ocorre nas expressões explicativas e 
retificativas.  

 
08. B 

(1) mas ela já está sendo tratada em um hospital 
próximo - B. Separação de oração coordenada 
sindética adversativa; Apesar de possuir alguns 
ferimentos pelo corpo e estar subnutrida, (2) - D. 
Separação de oração subordinada adverbial 
concessiva reduzida de infinitivo; Segundo eles, (3) - 
A. Isolamento de adjunto adverbial de conformidade; 
Quando ela se recuperar totalmente, (4) - C. 
Isolamento de oração subordinada adverbial de 
tempo. 
Portanto, a sequência correta é B – D – A – C. 

 
09. A 

Definir o que é a memória, porém, não é fácil. - (5) 
Para separar conjunções pospositivas.  
Os historiadores criam suas condições gráficas por 
meio de documentos e provas, definem... - (2) Para 
separar as orações coordenadas assindéticas.  
...experimenta o fluxo competitivo do cotidiano, a 
rapidez da vida... - (1) Para separar, no interior da 
oração, elementos que exercem a mesma função 
sintática (sujeito composto, complementos, 
adjuntos, etc.). 
Se esta pergunta é possível, a contrária também 
tem validade... - (3) Para separar as orações 
subordinadas adverbiais, principalmente quando 
antepostas à principal. 

...o que há de inconsciente na produção de nossas 
vidas, ou seja, o que nos constitui... - (4) Para 
separar elementos e locuções explicativas. 
Portanto, a sequência correta é 5, 2, 1, 3, 4. 

 
10. (A) Deve haver uma vírgula antes da conjunção “e”, 

devido ao fato de o sujeito da segunda oração, 
“as medidas coercitivas”, ser diferente do 
sujeito da primeira, “os processos”, e pertencer 
a uma oração coordenada sindética aditiva.  

(B)  Deve haver uma vírgula após “portanto”, pois 
essa conjunção se encontra deslocada na 
oração coordenada conclusiva.  

(C)  Deve haver uma vírgula antes de “ou”, pois 
essa conjunção inicia uma oração coordenada 
alternativa.  

(D)  Deve haver uma vírgula após a expressão 
“corpo biológico”, pois a construção “Para que 
o Brasil seja mais articulado como um ‘corpo 
biológico’” corresponde a uma oração 
subordinada adverbial que se encontra 
anteposta à principal.  

(E)  Deve haver uma vírgula antes de “embora”, 
pois essa conjunção inicia a oração 
subordinada adverbial “embora leis tenham 
contribuído bastante para o crescimento do 
número de denúncias relacionadas à violência”, 
que está intercalando a oração “é importante 
sinalizar que este problema ainda se faz muito 
presente no país”. 

 
AULA 3 
 
01. B 

Por meio da frase que se encontra na parte 
inferior do cartaz – “Ajude quem precisa da 
maneira correta!” –, chega-se à conclusão de que 
a reescrita coerente para o slogan é a que se 
encontra no item B (Dar esmola? Não. Ajuda.), 
pois é a única alternativa que sugere a ajuda. 

 
02. C 

As reticências existentes depois de “Escolha” e antes 
de “a opção com menos sal”, respectivamente, foram 
empregadas para indicar uma interrupção da frase e 
para indicar o complemento da frase interrompida. 

 
03. D 

No fragmento, o emprego dos dois-pontos 
caracteriza uma operação textual realizada com a 
finalidade de introduzir um argumento esclarecedor, 
que, no caso, é a explicação do substantivo “erro”. 

 
04. B 

No miniconto, as reticências foram utilizadas para 
indicar uma informação implícita. No caso, trata-se 
de deixar implícito aquilo que teria sido pensado por 
um policial antes de matar alguém acidentalmente. 

 
05. D 

Na fala do personagem da charge, observa-se a 
omissão de formas verbais por meio do emprego 
de vírgulas. Se houvesse as formas verbais, a fala 
ficaria assim: “Casamento está ok! Filhos estão ok! 
Saúde está ok!” 
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06. E 

(A) No primeiro parágrafo, o travessão introduz 
um aposto e poderia ser substituído por dois-
-pontos, e não por ponto e vírgula.  

(B) Na segunda ocorrência, as aspas foram 
usadas para destacar um título, e não para 
demarcar a presença do discurso direto. 

(C)  Na passagem em destaque, a vírgula separa a 
oração subordinada adverbial final da principal, 
e não para separar elementos enumerados que 
exercem a mesma função sintática. 

(D) No segundo parágrafo, as vírgulas separam 
um adjunto adverbial, e não um aposto.  

 
07. E 

No número 1, só é possível empregar o ponto, pois, 
após “no entanto”, existe uma vírgula, que só pode 
ser empregada quando o referido conector estiver 
no início de um período ou quando estiver deslocado 
na oração adversativa. No número 2, deve-se 
empregar a vírgula, pois a expressão “Nos seres 
humanos” é um adjunto adverbial deslocado. No 
número 3, deve-se empregar a vírgula para separar 
elementos de mesma função sintática – 
“apresentar”, “dramatizar”. No número 4, cabe o 
ponto, pois a ideia que o antecede apresenta 
sentido completo. No número 5, deve-se usar a 
vírgula para indicar a omissão da forma verbal “é”. 

 
08. A 

I.  O Polo Norte está ameaçado: (porque) o 
oceano gelado que o rodeia começou a 
derreter. - Explicação de sentido causal. 

II.  Vamos assistir a um fenômeno raro: uma 
subversão da geografia que se desenrolará 
diante de nossos olhos. - Especificação do 
significado da expressão anterior aos dois-    
-pontos, ou seja, “fenômeno raro”. 

III.  As nações que margeiam o Oceano Ártico já 
estão na linha de largada: Estados Unidos, 
Rússia, Canadá, Groenlândia (Dinamarca) e 
Noruega. – Enumeração das nações que se 
encontram à margem do Oceano Ártico. 

 
09. D 

O item 1 é verdadeiro, pois sempre é possível 
substituir o travessão por parêntese e, 
diferentemente daquele, este pode ser usado no 
final de uma frase. O item 2 é verdadeiro, pois a 
informação que se encontra entre os parênteses 
especificam/explicam o momento em que a 
orientação de que trata o texto teve início. O item 3 
é falso, pois os parênteses não foram usados com 
intenção de fazer uma síntese do que foi dito 
anteriormente, e sim para dar relevo a uma oração 
que retifica, por meio de um comentário pessoal do 
autor do texto, a ideia anterior: “quer dizer, espero 
que você não passe”. 

 
10. (A) As aspas foram usadas para marcar uma 

citação.  
(B)  Os travessões foram empregados para isolar 

aposto explicativo.  

(C)  Os parênteses foram usados para apresentar 
o significado da sigla LDB, ou seja, explicá-la.  

(D) Os dois-pontos foram usados para anunciar 
uma explicação (oração subordinada 
substantiva apositiva reduzida de infinitivo), e 
o ponto foi usado para encerrar o período. 

(E) Os travessões foram empregados para 
intercalar uma ideia explicativa; as aspas 
foram usadas para dar relevo a uma 
expressão, que remete ao termo “hábitos”; já 
os dois-pontos foram usados para anunciar a 
enumeração de hábitos que são comuns ao 
público infantil. 

 
AULA 4 
 
01. E 

Várias estratégias podem ser utilizadas para 
retomar um ou mais sintagmas nominais em 
determinado texto, o que promove a progressão 
semântica e as substituições lexicais. Nesse caso, 
o pronome “no” retoma tanto o antecedente mais 
imediato (presente) quanto o antecedente mais 
distante (cavalo de madeira). 

 
02. A 

A contração “nisso” refere-se à ideia “botar a 
cara na janela em crônica de jornal”, de maneira a 
antecipá-la, processo conhecido como catáfora. 

 
03. B 

O emprego do pronome “essa” no último verso do 
poema se justifica por retomar um termo citado 
anteriormente, no caso, a palavra “amor”. 

 
04. A 

O pronome “Isso” refere-se ao aumento da 
diferença entre a carga horária das mulheres e a 
dos homens, ideia que está explícita no primeiro 
parágrafo do texto e explicada no segundo. 

 
05. A 

Todos os pronomes destacados nas alternativas 
retomam algo que já foi dito, ou seja, são anafóricos. 
A exceção se estabelece por meio do pronome 
demonstrativo “aquilo” na forma contraída 
“daquilo”, que aponta para um trecho posterior, em 
que o autor enumera o que é “gostável” – “gentileza, 
bom humor, inteligência, simpatia”. 

 
06. D 

O pronome Sua refere-se à passagem “primeira 
escola de filosofia pré-socrática”, retomando-a 
por meio de processo anafórico. 

 
07. B 

No segundo quadrinho da tirinha, a palavra 
empregada com o objetivo de fazer referência a 
termos já enunciados, sem que seja necessário 
repeti-los, é “aqui”, pois ela substitui a expressão “a 
nossa pátria”. 

 
 
 



08. A 
No contexto dado, o vocábulo a, em destaque, 
retoma a palavra “experiência”, a qual foi suprimida 
a fim de evitar a repetição desnecessária. 

 
09. E 

Os pronomes ela (3o parágrafo) e lhes (4o parágrafo) 
referem-se, respectivamente, aos seguintes 
fragmentos “a passagem de uma escola a outra” e 
“problemas a muito custo identificados”. 

 
10.  Ao analisar a trajetória de pessoas que 

ascenderam socioeconomicamente, encontram-             
-se alguns fatores em comum na vida das delas: 
foco, perseverança, dedicação e confiança. Dentre 
vários, estes são os principais segredos para 
obter êxito em qualquer âmbito social. Para isso, é 
necessário abrir mão de vários prazeres da vida. 
E, nos dias atuais, esta não é uma tarefa fácil. 

Em qualquer que seja a situação, apenas uma 
boa estrutura escolar não traz sucesso, que é de 
fundamental importância, mas, por si só, não 
garante bons resultados, é preciso mais: o 
empenho individual. No esporte, por exemplo, o 
atleta precisa treinar insistentemente visando ao 
máximo de si; na música, o músico ensaia 
diversas vezes uma nova canção. Nos estudos, 
deve acontecer a mesma coisa, ou seja, o aluno 
deve estudar bastante e ter determinação para 
vencer diversos obstáculos que surgem, como o 
cansaço e a dificuldade na locomoção até 
às escolas, além dos/daqueles que fazem com que 
ele fique/o fazem ficar desmotivado. 

Outra preocupação é a dispersão provocada 
pela nova era informacional. O uso constante de 
redes sociais, por exemplo, é uma forma de 
provocar a dispersão. Esta prejudica o rendimento 
nos estudos e, consequentemente, afeta os 
resultados pretendidos. 

Portanto, entende-se que o segredo do 
sucesso vem de cada pessoa. Basta que cada uma 
delas trace metas, estabeleça um foco e reconheça 
as dificuldades das pessoas a fim de superá-las. 

 
AULA 5 
 
01. C 

A coesão é revelada por meio de marcas linguísticas 
presentes na estrutura sequencial do texto. Ela 
estabelece a relação semântica entre elementos do 
texto que são cruciais para a sua interpretação. 
Nesse sentido, como os pronomes pessoais são 
palavras que têm sua carga semântica plena 
apenas quando relacionadas a um substantivo, 
significa que nunca têm autonomia e, por referir-se 
a outro termo, tornam-se peça fundamental na 
arquitetura de um texto. 

 
02. E 

A elipse é uma figura de linguagem que se dá a 
partir da omissão de um termo em uma sentença. 
Na oração “Supõe-se que fizesse referência ao 
modo violento como o vírus se apossa do 
organismo infectado”, a forma verbal “fizesse” alude 

ao termo “grippe”, que foi citado anteriormente no 
texto. 

 
03. B 

O autor substituiu a palavra “futebol” por “jogo da 
bola”, que aparece anteriormente no texto. 

 
04. C 

No segmento do texto, a única expressão 
destacada que se refere a uma outra, 
anteriormente apresentada, estabelecendo a 
coesão textual, é “meio de comunicação”, no 
caso, retoma a palavra “Facebook”. 

 
05. B 

Dentre todas as alternativas, a única que apresenta 
um elemento com seu antecedente corretamente 
indicado é a B, pois a expressão “o setor” retoma “a 
produção industrial”. Na alternativa A, “o resultado” 
refere-se a “A produção industrial do país subiu 
0,1% em fevereiro na comparação com o mês 
anterior”; na alternativa C, “fase de estabilidade” 
refere-se a um período que teve início em fevereiro 
de 2017, e não restrito a este mês; na alternativa D, 
o vocábulo “recessão” não apresenta referente 
anafórico; na alternativa E, a expressão “retração 
acumulada” não apresenta referente anafórico. 

 
06. C 

Dentre todas as alternativas, a única que apresenta 
palavras as quais estabelecem entre si coesão de 
forma a evitar a repetição de determinado é a C, 
pois “Ele” retoma – coesão gramatical por uso de 
pronome - a palavra “governador”, e “Alckimin” 
retoma – coesão lexical por hiponímia – as palavras 
“governador” e “Alckimin”.  

 
07. E 

Os termos destacados estabelecem entre si coesão 
referencial lexical por nominalização, pois evitou-se 
a repetição do verbo “fiscalizar” por meio do 
emprego do substantivo “fiscalização”. 

 
08. C 

Entre a palavra “Insetos” (linha 1) e a palavra 
“Abelhas” (linha 5), foi estabelecida coesão 
referencial lexical por hiponímia, pois a última é mais 
específica que a primeira. 

 
09. B 

A coesão estabelecida entre os termos 
“cachorros” (linha 6) e “cães” (linha 7) é coesão 
referencial lexical por sinonímia, pois as palavras 
são sinônimas entre si. 

 
10. (A) A expressão “uma mínima parcela da 

população” faz referência à expressão “poucos 
brasileiros”, por meio da coesão referencial 
lexical por hiperonímia, uma vez que 
“população” é um termo mais abrangente que 
“brasileiros”. A expressão “essa forma de 
comunicação” faz referência à expressão 
“língua oficial de sinais”, por meio da coesão 
referencial lexical por hiperonímia, uma vez que 
aquela é mais abrangente que esta. A 
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expressão “deficientes auditivos” faz referência 
à palavra “surdos”, por meio da coesão 
referencial lexical por hiperonímia, uma vez que 
aquela é mais abrangente que esta.  

(B) A expressão “coerção estatal” faz referência à 
expressão “manter a ordem pública”, por meio 
da coesão referencial lexical por hiponímia, pois 
aquela é mais específica que esta. A palavra 
“garantia” faz referência ao verbo “garantir”, 
por meio da coesão referencial lexical por 
nominalização.  

(C)  A expressão “ambas as partes” faz referência à 
expressão “dois indivíduos”, por meio da 
coesão referencial lexical por hiperonímia, pois 
aquela é mais abrangente que esta.  

(D)  No segundo período, o sujeito que pratica a 
ação da locução verbal destacada é “o 
Ministério da Educação”, mas não se encontra 
expresso, razão pela qual se constata a coesão 
referencial lexical por elipse. 

 
AULA 6 
 
01. C 

Apesar de não haver o articulador para ligar as 
frases, no trecho em análise, percebe-se que o 
rato só deixa de fazer a vocalização se o cientista 
provocar o dano em um local específico do 
cérebro do roedor, logo é possível verificar que o 
trecho destacado estabelece com a oração 
seguinte uma relação de condição. 

 
02. B 

O segundo texto situa-se à distância de sete anos 
do primeiro - anos em que, como registra esse 
texto, ocorreram mudanças seja na situação do 
autor, seja na do escritor comentado (Stephen 
Crane). A expressão metafórica em questão - 
“Muito peixe foi embrulhado pelas folhas de jornal” - 
refere-se à passagem do tempo. 

 
03. A 

A expressão “Além disso” é uma conjunção de valor 
semântico aditivo, assim, tem a função de 
sequenciação de ideias e inserção de novos 
elementos. 

 
04. A 

A fim de manter a coesão textual, a palavra quando 
pode ser substituída pela expressão logo que, pois 
esta, assim como aquela, exprime circunstância de 
tempo. 

 
05. D 

As orações do período destacado, a fim de garantir 
a coesão textual, estão articuladas por meio da 
correlação de ideias, já que a expressão “não só” 
estabelece uma relação de correspondência com a 
expressão “mas também”. 

 
06. D 

Na penúltima linha do fragmento, a conjunção 
“Mas” estabelece com os demais argumentos do 
texto uma relação de adição, pois a intenção do 

autor foi acrescentar um fator que interfere no 
desempenho de jogadores de futebol durante as 
partidas. 

 
07. E 

O segmento destacado estabelece, com o restante 
do trecho, uma relação sintático-semântica 
de tempo, pois a construção “ao + infinitivo” 
equivale a “quando”. 

 
08. E 

No 2o parágrafo, em “para promover a aproximação 
do público com o tema” (linhas 16 e 17), o 
conectivo destacado introduz uma oração que 
apresenta a finalidade da ação descrita na oração 
anterior. Esse conectivo equivale a “a fim de”. 

 
09. D 

No fragmento, o vocábulo “por” tem valor semântico 
causal, podendo ser substituído, de forma 
exemplificativa, por “devido a”, “por causa de”. 

 
10. (A) A falta de chuva no primeiro semestre de 

2017   prejudicou muito o setor energético 
brasileiro, devido ao baixo índice volumétrico 
de água nas represas.  

(B)  A fim de controlar o desperdício de água, os 
consumidores inconscientes estão sendo 
penalizados por meio do pagamento de 
multas.  

(C)  As torneiras secas denunciam incompetência 
administrativa por parte das autoridades e 
evidenciam o despreparo dos cidadãos para o 
consumo responsável de água e energia.  

 
AULA 7 
 
01. A 

Nem sempre o e funcionará como adição. 
Dependendo do contexto, uma mesma conjunção 
pode estabelecer relações diferentes entre os 
enunciados. É o que o ocorre com o e no poema em 
questão: as orações são introduzidas pelo e que, 
neste caso, atua como uma conjunção adversativa, 
uma vez que estabelece confronto em relação à 
oração anterior. Se tal conjunção for substituída 
pelo mas, por exemplo, fica evidente que a oposição 
é estabelecida. 

 
02. D 

O conectivo mesmo no texto que narra uma partida 
de jogo tem valor concessivo, uma vez que “o time 
dirigido por Cuca tinha grande dificuldade de chegar 
à área” do adversário, apesar de ter “mais posse de 
bola”. 

 
03. A 

O que gera humor nessa charge é justamente a 
quebra de expectativa introduzida por uma oração 
coordenada adversativa, com a conjunção “mas”. 
No início da charge, o leitor se depara com o 
conceito negativo da preguiça, como mãe de todos 
os vícios, e, de repente, é surpreendido pela sua 



aceitabilidade, devido ao respeito que a maternidade 
impõe aos seus filhos. 

 
04. E 

As duas ocorrências de “porém” podem ser 
substituídas por “todavia”, mas, devido à estrutura 
sintática dos períodos originais, apenas a segunda 
poderia ceder lugar a “mas”, pois, na primeira, o 
conectivo “porém” encontra-se deslocado, o que 
não pode ocorrer com o “mas”. 

 
05. B 

O conjunto de elementos coesivos respectivos a 
cada lacuna é sempre que (tempo), mas 
(oposição), quando (tempo), se (condição), ou 
(alternância), também (adição), por tudo isso 
(causa e consequência), portanto (conclusão). No 
item A, as falhas são “se (condição), contudo, 
quando, se, ou, sempre (tempo), porque, visto 
que (causa)”; no item C, “quando, porém, quando, 
se, ou, contudo (oposição), pois (explicação), 
assim”; no item D, “sempre (sem o “que”, 
compromete o sentido da frase), mas, se 
(condição), se, ou, contudo, porque, portanto”; no 
item E, “à medida que (proporção), todavia, 
quando, conforme (conformidade), ou, sempre 
(tempo), porém (oposição), por conseguinte”. 

 
06. A 

No trecho “Nós fumo, não encontremo ninguém”, 
pode-se afirmar que a coesão é estabelecida por 
uma relação semântica de adversidade, pois é 
possível inferir que o conector adversativo, por 
exemplo o “mas”, pode ficar antes do advérbio 
“não”, uma vez que se presume, no contexto, que a 
intenção de quem vai é a de encontrar alguém. 

 
07. C 

As lacunas da assertiva acima podem ser 
preenchidas com conclusão e destarte. 

 
08. A 

O item A está correto, pois a palavra “segundo” 
estabelece ideia de conformidade; o item B está 
errado, pois “porque” tem valor de causa, e não de 
conclusão, logo não pode ser substituído por 
“portanto”; o item C está errado, pois a expressão 
“de acordo com” tem valor de conformidade, logo 
não pode ser substituído por “uma vez que”, que 
tem valor de causa; o item D está errado, pois a 
palavra “como” não estabelece ideia de justificação, 
e sim de causa; o item E está errado, pois não é 
possível substituir a palavra “então” por “pois”, uma 
vez que aquela tem valor de conclusão e esta de 
explicação. 

 
09. A 

O corpo do texto que se encontra coerente e em 
conformidade com as relações de sentido 
apresentadas na questão e com a norma-padrão é 
“Conforme o combinado em assembleia de 
junho/2000, solicitamos de V.Exa. a gentileza de 
enviar funcionário a esta escola, em caráter de 
urgência (III. Tempo: o mais rápido possível), para 
que seja feito o conserto da parte hidráulica do 

prédio (I. Finalidade: pedido de conserto da parte 
hidráulica do prédio). Embora os reparos impeçam o 
andamento das aulas (II. Concessão: impedimento 
da regularidade das aulas), não podemos mais adiar 
a solução desse problema, por isso pedimos sua 
colaboração (IV. Conformidade: acordo previsto em 
reunião anterior).” 

 
10.       Com o advento da Terceira Revolução Industrial, 

a fabricação de produtos complexos tornou-se mais 
barata, devido à robotização nas fábricas. Em razão 
disso, os fabricantes buscaram meios de garantir 
sua lucratividade. Nasceu, então, o conceito de vida 
útil dos produtos eletroeletrônicos. Todavia, a 
obsolescência programada gera graves danos à 
sociedade, seja pela degradação do meio ambiente, 
seja pelos riscos à saúde pública. 

É primordial elencar, inicialmente, que o 
consumo desmedido de bens tecnológicos causa 
grande avaria à natureza. Segundo dados do Pnuma 
(Programa das Nações Unidas para o Meio 
Ambiente), em 2015, o Brasil produziu 1,2 milhão de 
tonelada de lixo eletroeletrônico. Devido a isso, 
percebe-se que, além do prejuízo gerado com o 
descarte, como a liberação de dióxido de carbono 
na queima, há uma enorme demanda por extração 
de matéria-prima. No entanto, essa retirada de 
minérios é tão prejudicial quanto a sua degradação, 
por exemplo, há a obtenção do estanho e do cobre, 
os quais são responsáveis por liberar grandes 
quantidades de clorofluorcarbonetos, dióxido de 
enxofre e monóxido de carbono na atmosfera, 
principais gases do efeito estufa. 

Ademais, convém frisar que os processos 
supracitados afetam a saúde do brasileiro. No que se 
refere à extração da matéria-prima, os gases 
gerados são responsáveis pelo aparecimento de 
diversas doenças no trato respiratório, como a 
Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), 
caracterizada pela destruição dos alvéolos 
pulmonares, resultado de uma exposição prolongada 
ao dióxido de carbono. Além disso, muitos poluentes, 
ao serem despejados no solo e nos corpos fluviais, 
podem ser ingeridos pelo ser humano e provocar 
danos, por vezes, fatais. Um exemplo disso está na 
obtenção do ouro - principal componente dos 
circuitos eletrônicos -, o qual, a depender do 
processo de extração, gera enorme descarga de 
mercúrio nos rios, metal demasiado tóxico. 

Torna-se evidente, portanto, que é mister a 
adoção de ações para o combate à obsolescência 
programada. Para tal, deve o Estado, na figura do 
Poder Legislativo, instituir uma lei que obrigue o 
fabricante utilizador de processos que reduzam a 
vida útil do seu produto a transferir ao governo uma 
porcentagem significativa do faturamento com as 
vendas desse produto, a fim de desestimular a 
prática ao torná-la desvantajosa. Outrossim, cabe 
ao Ministério da Educação financiar campanhas na 
mídia e nas escolas que instruam a sociedade 
acerca dos perigos do consumo excessivo de 
produtos eletroeletrônicos, ao abordar a temática 
em novelas e seriados, e promover seminários e 
debates em sala de aula. Destarte, poder-se-á 
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afirmar que o Brasil oferecerá os mecanismos 
necessários à mitigação dessa problemática. 

 
AULA 8 
 
01. D 

As crianças cresciam em altura e maturidade. O 
crescimento das crianças se dava na mesma 
proporção (proporcionalidade) em que cresciam as 
preocupações dos pais com o futuro delas. 
Cresciam também (adição) as preocupações com o 
presente das crianças. As preocupações existiam 
porque (causa) aquela pequena vila há tempos não 
era mais a mesma. → À medida que 
(proporcionalidade) as crianças cresciam em altura 
e maturidade, cresciam também (adição) as 
preocupações dos pais, tanto em relação ao futuro 
quanto ao presente delas, uma vez que (causa) 
aquela pequena vila há tempos não era mais a 
mesma. 

 
02. B 

A locução conjuntiva à medida que introduz uma 
relação de proporção (à proporção que). 

 
03. B 

No período “Assim como amor e ódio são vizinhos 
de um mesmo quintal, o fracasso e o sucesso são 
igualmente separados por uma linha tênue.”, a 
relação semântica sinalizada pela conexão 
estrutura-se por comparação. 

 
04. E 

O item A é falso, pois a conjunção “ou” 
empregada na relação entre os segmentos 
destacados não exprime concomitância 
(simultaneidade), e sim uma alternância; o item B 
é falso, pois não há uma relação comparação em 
“são tão fortes que resistem”, e sim de 
consequência; o item C é falso, pois o que ele 
percebia ser estranho não era a si mesmo, e sim a 
frase; o item D é falso, pois a expressão “vim a 
dar” não tem o sentido de “passei a me valer”, e 
sim “passei a me deparar”; o item E é verdadeiro: 
“queixou-se uma vez (incidente), e para sempre 
(permanência do incidente)”. 

 
05. A 

A lacuna do texto fica devidamente preenchida 
assim: Com a criação da Agência Nacional de 
Assistência Técnica e Extensão Rural (Anater), 
que depende da aprovação de um projeto de lei já 
enviado ao Congresso, o governo pretende 
aproximar ainda mais os centros de pesquisas 
dos produtores rurais, dos quais apenas 25% têm 
acesso aos conhecimentos tecnológicos. A 
Anater deverá articular em nível nacional o 
trabalho desenvolvido pelas instituições estaduais 
de extensão rural de levar aos agricultores e 
pecuaristas as tecnologias disponíveis de 
produção e criação, armazenamento, 
processamento e de gestão dos negócios rurais. 
Com isso, o que se espera é a modernização 
mais rápida da agropecuária brasileira, com o 

aumento da produtividade e maiores ganhos para 
os produtores. 

 
06. D 

O trecho do item A não é continuação do texto, uma 
vez que não é possível inferir, por meio deste, que 
foi possível “escapar do surto de desemprego”; o 
trecho do item B não é continuação do texto, pois 
este não menciona exemplo dos Estados Unidos; o 
trecho do item C não é a continuação do texto, 
tendo em vista que menciona a forte redução do 
uso dos cartões, ideia contrária à expressa no texto; 
o trecho do item E não é a continuação do texto, 
pois é incompatível afirmar que o endividamento 
pessoal é consequência de uma campanha em 
favor de uma poupança maior. 

 
07. A 

O item B é falso, pois a relação que existe é de 
adversidade; o item C é falso, pois a relação que 
existe é de causa; o item D é falso, pois a relação 
que existe é de proporcionalidade; o item E é 
falso, pois a relação que existe é de comparação. 

 
08. A 

I.  Correto. O trecho foi reescrito de forma clara e 
coerente, sem qualquer desvio gramatical. Além 
disso, manteve a ordenação das premissas por 
meio dos nexos textuais “primeiramente”, “em 
segundo lugar” e “por fim”. 

II.  O item não respeita a sequência das premissas, 
conforme observado no item I. Ademais, o 
último período apresentou erro de regência 
verbal: no contexto, o verbo “contribuir” rege 
emprego da preposição “com”, a qual deve 
anteceder o pronome relativo “que”: “(…) definir 
a quantidade, a ocasião e a forma com que 
cada pessoa contribuirá (…)”. Neste mesmo 
item, deveria haver o sinal de ponto e vírgula 
entre as premissas para indicar a enumeração 
dos fatos. 

III.  No item, a pontuação indicou oposição entre 
as premissas. Enquanto as duas primeiras 
foram citadas após o sinal de dois-pontos, 
indicando uma enumeração, a terceira foi 
mencionada após o ponto. Para manter a 
ideia original, o trecho deveria ser construído 
da seguinte forma: “as premissas seriam: a 
distribuição entre todos, de parte substancial 
dos bens econômicos produzidos pela 
sociedade, deveria ser tão igual ou equitativa 
quanto humanamente factível; a outra parte 
deveria permanecer com as pessoas como 
retribuição ao seu talento, esforço e mérito e 
à quantidade e qualidade de sua contribuição 
pessoal para a geração dos bens e/ou riqueza 
nacional; e competiria ao Estado definir a 
quantidade, a ocasião e a forma com que 
cada pessoa contribuirá para tornar acessível 
a todos uma parte do que ganha, produz ou 
possui”. 

 
 
 



09. D 
(A)  “quem já tentou instalar um escritório de uma 

empresa multinacional no país certamente 
sabe da quantidade de obrigações e 
exigências que enfrentam”: para haver 
concordância verbal adequada à norma culta, 
o verbo “enfrentar” precisa ficar no singular 
para concordar com o sujeito oculto, que tem 
como referente o “quem”; veja como ficaria a 
reescritura: “a pessoa que já tentou instalar 
um escritório de uma empresa multinacional 
no país certamente sabe da quantidade de 
obrigações e exigências que ela (= essa 
pessoa) enfrenta.”; 

(B)  “começaram à baquear”: não há crase antes 
de verbo;  

(C)  “punjante”: não existe tal palavra, mas sim 
“pujante”; 

(E)  “a questão da supervalorização do real, que 
deixam”: para haver concordância verbal 
adequada à norma culta, o verbo que vem 
após o pronome relativo com função de 
sujeito concordar com o antecedente do 
relativo, por isso deveria ser “a questão da 
supervalorização do real, que deixa”. 

 
10.       A Conferência de Estocolmo, realizada em 

1972, discutiu amplamente, pela primeira vez, os 
impactos causados pelo homem ao meio 
ambiente, colocando em questão os limites do 
modelo econômico capitalista em relação à 
segurança vital das futuras gerações humanas. 
Quase cinquenta anos depois, no entanto, pode- 
-se afirmar que tal reunião ainda não conseguiu, 
por meio de seus objetivos acordados, 
transformar positivamente o adverso panorama 
espacial do Planeta, situação a qual expõe as 
dificuldades dos Estados nacionais e das 
sociedades civis em superar tal problemática. 

De fato, são muitos os desafios a serem 
superados pelos países no que concerne à relação 
entre o homem e o meio. Nesse sentido, deve-se 
considerar que, ao longo da história de formação 
das civilizações, especialmente durante as Grandes 
Navegações, a busca por riquezas sempre se 
mostrou presente, e a exploração da natureza se 
manifestava como o melhor caminho para o alcance 
de fortunas. Atualmente, mesmo diante de estudos 
científicos preocupantes acerca das perspectivas 
ambientais, o ideal pragmático ainda compõe as 
noções políticas de muitas nações, as quais se 
recusam a abrir mão do desenvolvimento 
econômico, por isso, muitas vezes, não se esforçam 
para superar os infortúnios ecológicos, tais como a 
poluição por gases intensificadores do efeito estufa 
e a diminuição da disponibilidade de recursos 
hídricos.   

Ademais, há os problemas concernentes ao 
âmbito social. Sob essa óptica, vale destacar que 
é substancial, por parte de muitas pessoas, o 
descaso com o equilíbrio ambiental. Em defesa 
dessa assertiva, pode-se colocar em questão o 
documentário "Oceanos de Plástico", de Craig 
Leeson, o qual mostrou o comportamento 
irresponsável de moradores de ilhas do Pacífico 

em relação ao descarte do plástico, material de 
difícil decomposição e de alto potencial letal em 
caso de ingestão. Situações como esta 
acontecem, geralmente, porque as medidas 
educativas acerca da temática do desequilíbrio 
ecológico são insuficientes, permitindo a 
persistência de ideias segundo as quais as 
adversidades ambientais não podem mais ser 
superadas.  

Portanto, com o fito de efetivar os ideais de 
sustentabilidade planejados pelas Nações Unidas 
em 1972, faz-se mister que os Estados nacionais 
desenvolvam, por meio do replanejamento 
infraestrutural, projetos citadinos responsáveis 
por reduzir os impactos que o homem tem 
causado ao meio, como a instalação de filtros em 
chaminés fabris e a imposição do uso racional de 
recursos hídricos. Outrossim, as instituições 
formadoras de opinião, como as universidades e 
as escolas, devem, por intermédio de palestras e 
de debates ministrados por ambientalistas, 
explicar, de forma intensificada, às crianças e aos 
jovens a importância da sustentabilidade, pois, 
dessa maneira, será possível superar os 
empecilhos ambientais. 

 
AULA 9 
 
01. C 

No texto, os principais recursos utilizados para 
garantir a progressão textual são a contradição (não 
x sim) e a repetição (anáfora, paralelismo sintático) 
do advérbio de afirmação referido na alternativa “C”.  

 
02. D 

O principal recurso linguístico presente no poema é 
o paralelismo sintático (repetição da mesma 
estrutura sintática): todos os versos apresentam a 
mesma estrutura gramatical (artigo, substantivo, 
pronome relativo, advérbio e verbo). 
 

03. C 
O problema é a falta de paralelismo sintático, pois 
as instruções não seguem uma mesma estrutura 
sintática. Como são instruções, sugere-se que todas 
estejam escritas da mesma forma, para facilitar a 
leitura e o entendimento por parte do leitor. Para 
existir o paralelismo sintático, poder-se-ia iniciar 
cada instrução ou com verbo, ou com substantivo, 
etc. Uma possibilidade de escrita seria: 1. Retire o 
receptor acoplado na parte interior do mouse. 2. 
Insira o receptor na porta USB de seu computador. 
3. Aguarde seu computador localizar e instalar o 
receptor automaticamente. 4. Acione o botão ON de 
seu mouse. Ou seja, cada instrução é iniciada com 
um verbo no imperativo. 

 
04. C 

O item A está errado, pois a oração exprime sentido 
conclusivo, e não explicativo, por meio do conector 
“Portanto”. O item B está errado, pois a substituição 
não é possível, uma vez que o núcleo do sujeito é o 
substantivo “lógica”, que exige a concordância do 
verbo “ser” no singular, além disso o paralelismo 
não seria respeitado, pois a forma verbal “se 
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estabelecem” faz referência a outro sujeito 
(“relações”). O item D está errado, pois a reescritura 
alteraria o sentido original do texto; na sugestão 
apresentada na alternativa, o sistema em si (isto é, 
o próprio sistema) deseja se expandir, como se este 
tivesse vida própria e fosse animado, porém, no 
texto, é possível inferir que alguém deseja expandi-
lo. O item E está errado, pois haveria alteração no 
sentido original do texto; neste, o pronome relativo 
"onde" (linha 47) se refere a "outros países" e 
estabelece relação de lugar; já na reescritura 
apresentada na alternativa, o pronome relativo 
“cujo” estabelece relação de posse. 

 
05. E 

A única alternativa que destoa das demais é a E, pois 
o paralelismo, que se estabelece com a locução 
conjuntiva “apesar de”, seguida de um artigo definido 
e um nome, no referido item, é desrespeitado com a 
estrutura “dos que conversam”. 

 
06. C 

Analisando os dois períodos, percebemos que o 
paralelismo sintático foi desrespeitado por falta 
de correlação dos tempos verbais: “Deixamos de 
prejudicar os outros, pois isso mesmo nos levaria 
a sofrer. E fazemos o bem, pois isso nos dá 
prazer”. No caso, “levaria”, que está no futuro do 
pretérito do indicativo, destoa das demais formas 
verbais destacadas, que estão no presente do 
indicativo. Logo, para que esses dois períodos 
estivessem em paralelismo, a solução mais 
adequada seria substituir “levaria a sofrer” por 
“leva a sofrer”, de forma a, também, ficar no 
tempo presente. 

 
07. B 

A marca que indica uma preocupação com o 
paralelismo na construção de grande parte das 
frases do texto é o emprego de formas de 
imperativo (“Ande”, “deixe”, “Estabeleça”, “Planeje”, 
“pesquise”, “compre”, “Passe”, “Pesquise”). 

 
08. B 

Paulo Honório queria contar a própria vida, mas, 
julgando que não o conseguiria, pediu ao jornalista 
Gondim que o fizesse. 

 
09. C 

O verbo “fazer” deve ser conjugado, no texto, no 
futuro do subjuntivo. Mantendo-se o paralelismo, o 
verbo “clicar” deve ser conjugado no mesmo tempo 
e modo verbal. 

 
10. C 

A conjunção “e” une duas orações coordenadas 
aditivas: a primeira e a segunda apresentam verbos 
no presente do indicativo: “permite encontrar 
soluções” e “nos possibilita criar alternativas”. Além 
disso, esses dois verbos são seguidos das orações 
subordinadas substantivas objetivas diretas 
reduzidas de infinitivo “encontrar soluções” e “criar 
alternativas”, respectivamente. Assim, para 
conservar o paralelismo, há duas soluções: ou 

transformam-se as orações reduzidas em 
desenvolvidas (a inteligência permite que 
encontremos soluções e nos possibilita que criemos 
alternativas) ou em simples termos da oração (a 
inteligência permite o encontro de soluções e nos 
possibilita a criação de alternativas). 

 
AULA 10 
 
01. D 

O item A é falso, pois a vírgula antecede o 
advérbio “especialmente”; o item B é falso, pois a 
vírgula não separa o sujeito do predicado, e sim 
duas orações subordinadas adverbiais; o item C é 
falso, pois a vírgula separa duas orações 
coordenadas assindéticas; o item D é verdadeiro, 
pois antecede a oração adversativa iniciada pela 
conjunção “mas”; o item E é falso, pois a vírgula 
marca a presença de um advérbio deslocado. 

 
02. B 

O item A está errado, pois a vírgula marca um 
aposto explicativo; o item B está correto, pois “Na 
Espanha” é um adjunto adverbial que se encontra 
antecipado, razão pela qual a vírgula foi 
empregada; o item C está errado, pois a vírgula 
marca a oração subordinada adverbial anteposta 
à principal; o item D está errado, pois a vírgula 
antecede uma oração coordenada assindética; o 
item E está errado, pois a vírgula antecede uma 
oração coordenada sindética adversativa. 

 
03. A 

As vírgulas marcam a presença de enumerações 
de termos nas duas partes. 

 
04. A 

Em ambas as passagens do texto, as vírgulas 
apresentam um aposto que explica o significado 
do termo antecedente, “runas” e “hidromel”. 

 
05. D 

“Quando se trata de mulheres, duas coisas são 
essenciais: a primeira é não tentar entendê-las; a 
segunda é nunca contrariá-las, especialmente em 
assunto que tenham razão e se quiser dormir em 
paz.” 

 
06. A 

A opção A é verdadeira, pois aponta a mudança e 
a contraposição sugerida pelo contexto, a saber: 
“Até agora os jornalistas e os jornais se apoiavam 
na ideia de que eles sabiam o que era bom para 
os leitores. As novas ideias invertem totalmente 
essa (a que se encontra em itálico) concepção (a 
que se encontra em itálico) e também o processo 
de circulação de informações, pois é o público que 
dirá o que deseja que seja investigado e noticiado 
pelos meios de comunicação”. Esta parte 
sublinhada conversa com o trecho em itálico e 
com o trecho que segue: “Não é uma mudança 
simples, pois afeta um conjunto de valores e 
rotinas associadas à atividade informativa”. 

 



07. B 
No texto, o pronome “eles” (l.9) é termo coesivo 
que retoma o antecedente “os pobres” (l.6). 

 
08. B 

O item A está errado porque “dos quais” não 
concorda com “operação cabeluda” e não pode se 
referir a “rastros”; o item C está errado porque 
“que os” muda o sentido do texto, tornando “os 
rastros” sujeito da oração “se esforçam para 
ocultar”; o item D está errado porque “aos quais” 
não concorda com “operação cabeluda”; o item E 
está errado porque “onde” é um conector que 
deve ser empregado para fazer referência a lugar, 
o que não é possível neste contexto, uma vez que, 
“operação cabeluda” não é lugar, além disso, o 
emprego dele prejudicaria o sentido. 

 
09. A 

Dentre   as   análises   dos   operadores   discursivos, 
a   única   correta   é   a   contida   na   alternativa   A, 
pois “mas” é   articulador   adversativo; “também”, 
aditivo; “afinal” e “então”, conclusivos.   

 
10. B 

A expressão “quer dizer”, no contexto, tem o 
objetivo de introduzir uma explicação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


