
 
1.   Esta questão apresenta cinco propostas diferentes de redação. Assinale a 

alternativa que corresponde à melhor redação, considerando correção e clareza.  

(A) Estavam descomprometidos com a solução do problema mas, mesmo assim, 
foi emprestados apoio e solidariedade de alguns amigos empenhados aos 
participantes do movimento.    

(B) Ainda que descomprometidos com a solução do problema, alguns amigos 
empenharam-se em emprestar apoio e solidariedade aos participantes do 
movimento.    

(C) Alguns amigos, a despeito de estar descomprometido com a solução do 
problema, aos participantes do movimento emprestou-se apoio e solidariedade.    

(D) O empenho de alguns amigos, embora descomprometidos com a solução do 
problema, emprestaram apoio e solidariedade aos participantes do movimento.    
 

 
2.   Esta questão apresenta cinco propostas diferentes de redação. Assinale a 

alternativa que corresponde à melhor redação, considerando correção e clareza.  

(A) Tirando as gargantas, esperanças e paixões, o povo no último carnaval não 
gastou nada que não custam dinheiro.    

(B) O povo, com exceção das gargantas, esperanças e paixões, não gastou nada 
no último carnaval, mesmo porque não custa dinheiro.    

(C) Menos as gargantas, esperanças e paixões, o que não custam dinheiro, no 
último carnaval o povo não gastou nada.    

(D) No último carnaval, o povo não gastou nada, exceto gargantas, esperanças e 
paixões, que não custam dinheiro.    
 

 
3.   A restrição a esse tipo de comércio, feita pelos administradores regionais, nada 

tem de retaliação, pois isto consta na lei. 

Assinale a alternativa em que a nova redação NÃO altera o sentido da frase acima.  

(A) A proibição desse tipo de comércio, feita pelos administradores regionais, nada 
tem de desforra, pois isto consta na lei.    

(B) A interdição a esse tipo de comércio, feita pelos administradores regionais, 
nada tem de vingança, pois isto consta na lei.    

(C) A colocação desse tipo de comércio dentro de certos limites, feita pelos 
administradores regionais, nada tem de represália, pois isto consta na lei.    

(D) O fato de os administradores regionais vedarem esse tipo de comércio nada 
tem de revide, pois isto consta na lei.    
 

 
4.   Qual o PAR DE FRASES que não apresenta desvio(s) quanto à norma-padrão?  

(A) "Devemos ter amor à higiene, à limpeza, à vida, à tudo"    
a. "Prefiro sol do que chuva." 

(B) "Quantos dias de trabalho você já faltou este mês?"    
a. "Como você se chama, rapaz? Aonde você mora?" 

(C) "Você sabe por que foi construída a Capital, Brasília?"    
a. "Ela não queria vir a minha festa, então fui a sua casa." 

(D) "Somente ontem eu reavi o dinheiro que me roubaram."    
a. "Avisei que não me ausentaria da cidade neste final de semana." 

           "Quem viaja com mau tempo, arrisca-se a ficar na estrada."    
 
 
  



5.   É comum, no Brasil, a prática de tortura contra presos. A tortura é imoral e constitui 

crime. Embora não exista ainda nas leis penais a definição do "crime de tortura", 

torturar um preso ou detido é abuso de autoridade somado a agressão e lesões 

corporais, podendo qualificar-se como homicídio, quando a vítima da tortura vem a 

morrer. Como tem sido denunciado com grande frequência, policiais incompetentes, 

incapazes de realizar uma investigação séria, usam a tortura para obrigar o preso a 

confessar um crime. Além de ser um procedimento covarde, que ofende a dignidade 

humana, essa prática é legalmente condenada. A confissão obtida mediante tortura 

não tem valor legal e o torturador comete crime, ficando sujeito a severas punições. 

 (Dalmo de Abreu Dallari) 

 

Pode-se afirmar que esse trecho é uma dissertação:  

(A) que apresenta, em todos os períodos, personagens individualizadas, 
movimentando-se num espaço e num tempo terríveis, denunciados pelo narrador, 
bem como a predominância de orações subordinadas, que expressam a sequência 
dos acontecimentos.    

(B) que apresenta, em todos os períodos, substantivos abstratos, que representam 
as ideias discutidas, bem como a predominância de orações subordinadas, que 
expressam o encadeamento lógico da denúncia.    

(C) que apresenta uma organização temporal em função do pretérito, jogando os 
acontecimentos denunciados para longe do momento em que se fala, bem como a 
predominância de orações subordinadas, que expressam o prolongamento das 
ideias repudiadas.    

(D) que consegue fazer uma denúncia contundente, usando, entre outros recursos, 
a ênfase, por meio da repetição de um substantivo abstrato em todos os períodos, 
bem como a predominância de orações coordenadas sindéticas, que expressam o 
prolongamento das ideias repudiadas.    

 
 
6.   Essa questão apresenta cinco propostas diferentes de redação. Assinale a letra 

que corresponde à melhor redação, considerando correção e clareza.  

(A) Durante a cerimônia, eles pensaram que estavam marginalizando-os, não 
havendo nada concreto, mas saíram sem se despedir de ninguém.    

(B) Saíram sem se despedir de ninguém porque, mesmo sem nada de concreto, 
parecia que estavam sendo marginalizados, isso o tempo da cerimônia.    

(C) Durante o tempo da cerimônia, eles sentiram marginalização, contudo nada 
percebendo de concreto, mas saíram sem se despedir de ninguém.    

(D) Embora nada houvesse de concreto, sentiram-se marginalizados durante a 
cerimônia, e saíram sem se despedir de ninguém.    
 

 
7.   Assinale a opção correspondente ao período que tem melhor redação, 

considerando correção, clareza, concisão e elegância.  

(A) Duas são as personalidades de destaque do Barroco brasileiro: o baiano 
Gregório de Matos e o português Vieira; este porém, estudioso das duas literaturas, 
pertence, segundo a crítica, mais à literatura brasileira que portuguesa.    

(B) No Barroco brasileiro, duas personalidades se destacam: Gregório de Matos e 
Vieira; este, nascido em Portugal mas estudado nas duas literaturas, pertence, 
segundo a crítica, mais à literatura brasileira que à literatura portuguesa.    

(C) Gregório de Matos e Vieira são as duas personalidades que se destacaram no 
Barroco brasileiro; sendo que o último porém, segundo a crítica, pertence mais à 
literatura brasileira que à portuguesa, pois, embora português de origem, estudou 
ambas.    



(D) No Barroco brasileiro, destacaram-se duas personalidades: Gregório de Matos 
- o Boca do Inferno - e Pe. Vieira, cuja origem, de Lisboa, não o impediu de estudar 
ambas as literaturas, pertencendo pois, segundo alguns críticos, mais ao Brasil que 
Portugal.    
 

  
8.   Os princípios da coesão e de coerência não foram violados em:  

(A) Técnicos do DIEESE e da FIPE viram na pequena deflação de agosto um sinal 
de que a economia estaria tendendo para um arrefecimento da recessão. Ela de fato 
indica diminuição do poder de compra e aumento de demanda.    

(B) A quaisquer ilações tendenciosas acerca das medidas que possibilitaram a 
privatização de muitas empresas estatais deve-se no entanto procurar conhecer as 
verdadeiras e fundamentadas razões que, por isso, as determinaram.    

(C) Sempre que possível os impostos devem ter caráter pessoal; devem porquanto 
ser graduados segundo sua capacidade econômica.    

(D) A proximidade pedestre, a praça, os parques são instrumentos essenciais do 
insubstituível papel civilizador da urbanidade. As grandes cidades brasileiras porém, 
pautadas pelo paradigma americano, fazem todas as concessões absurdas ao 
imperativo do automóvel.    

  
Texto (questão 9) 

Silogismo 

 

Um salário-mínimo maior do que o que vão dar desarrumaria as contas 

públicas, comprometeria o programa de estabilização do Governo, quebraria a 

Previdência, inviabilizaria o país e provavelmente desmancharia o penteado do Malan. 

Quem prega um salário-mínimo maior o faz por demagogia, oportunismo 1político ou 

desinformação. Sérios, sensatos, adultos e responsáveis são os que defendem o 

reajuste possível, nas circunstâncias, mesmo reconhecendo que é pouco. 

Como boa parte da população brasileira vive de um mínimo que não dá para 

viver e as circunstâncias que o impedem de ser maior não vão mudar tão cedo, eis-

nos num silogismo bárbaro: se o país só sobrevive com mais da metade da sua 

população condenada a uma subvida 2perpétua, estamos todos condenados a uma 

lógica do absurdo. Aqui o sério é temerário, o sensato é insensato, o adulto é irreal e o 

responsável é criminoso. A nossa estabilidade e o nosso prestígio com a comunidade 

financeira internacional se devem à tenacidade com que homens honrados e capazes, 

resistindo a apelos 3emocionais, mantêm urna política econômica solidamente 

fundeada na miséria alheia e uma 4admirável coerência baseada na fome dos outros. 

O país só é viável se metade da sua população não for. 

(VERISSIMO, L. F. O Globo, 24/03/2000.) 

  

 

 
9.   O encadeamento entre parágrafos - um dos aspectos a serem observados na 

construção de textos argumentativos - pode se fazer de maneiras diversas. 



No texto de Luíz Fernando Veríssimo, o segundo parágrafo liga-se ao primeiro por 

meio do seguinte mecanismo:  

(A) retomada, por oposição, dos argumentos já apresentados    
(B) sequenciação, pelo emprego de conectivo, das ideias discutidas    
(C) reafirmação, por uma ótica diferenciada, das informações já levantadas    
(D) extensão, por referência a novos exemplos, das afirmações da introdução    
 
Texto (questão 10) 
 

Há uma historinha adorável, contada por Eduardo Galeano, escritor uruguaio, 

que diz que um pai, morador lá do interior do país, levou seu filho até a beira do mar. 

O menino nunca tinha visto aquela massa de água infinita. Os dois pararam sobre um 

morro. O menino, segurando a mão do pai, disse a ele: "Pai, me ajuda a olhar". Pode 

parecer uma espécie de fantasia, mas deve ser a exata verdade, representando a 

sensação de faltarem não só palavras, mas também capacidade para entender o que 

é que estava se passando ali. 

Agora imagine o que se passa quando qualquer um de nós para diante de uma 

grande obra de arte visual: como olhar para aquilo e construir seu sentido na nossa 

percepção? Só com auxílio mesmo. Não quer dizer que a gente não se emocione 

apenas por ser exposto a um clássico absoluto, um Picasso ou um Niemeyer ou um 

Caravaggio. Quer dizer apenas que a gente pode ver melhor se entender a lógica da 

criação. 

(Luís Augusto Fischer, Folha de S. Paulo) 

  

 

 
10.   A frase "Não quer dizer que a gente não se emocione apenas por ser exposto a 

um clássico absoluto" é pouco clara. Mantendo-se a coerência com a linha de 
argumentação do texto, uma frase mais clara seria: "Não quer dizer que:  

(A) algum de nós se emocione pelo simples fato de estar diante de uma obra 
clássica".    

(B) a primeira aparição de um clássico absoluto venha logo a nos emocionar".    
(C) nos emocionemos já na primeira reação diante de um clássico indiscutível".    
(D) o simples contato com um clássico absoluto não possa nos emocionar".    
    

  



Gabarito:   
 
Resposta da questão 1: 

 [B]   
 
Resposta da questão 2: 

 [D]   
 
Resposta da questão 3: 

 [C]   
 
Resposta da questão 4: 

 [E]   
 
Resposta da questão 5: 

 [B]   
 
Resposta da questão 6: 

 [E]   
 
Resposta da questão 7: 

 [B]   
 
Resposta da questão 8: 

 [E]   
 
Resposta da questão 9: 

 [A]   
 
Resposta da questão 10: 

 [D]   
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