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01. No trecho sugerido para análise, observamos que os elementos conectivos que respeitam a progressão temático-estrutural do texto estão 
indicados na alternativa A.

 Resposta: A

02. No segmento proposto para leitura, observamos que as construções cuja (pronome relativo) e já que (conjunção causal) permitem a 
progressão do texto, mantendo uma ordenação estrutural. 

 Resposta: C

03. O segmento que completa de forma coesa e coerente, permitindo a progressão do texto e mantendo uma unidade semântico-sintática, 
está indicado na alternativa C.

 Resposta: C

04. Embora o período proposto para leitura apresente o síndeto “e” aditivo, há uma relação de causa e consequência entre os componentes 
oracionais que formam o período.

 Resposta: A

05. I. Correto: O emprego do localizador espacial “aqui” gera a duplicidade de sentido, produzindo efeito de humor.
II. Correto: O verbo “ter”, em “agora tem computador”, foi empregado de maneira coloquial, revelando marca de oralidade.
III. Correto: O texto está amparado em três situações, duas reais e outra absurda.
IV. Incorreto: O recurso do fl ashback não está contemplado no texto.

 Resposta: A

06. De acordo com o texto, está coerente o que se afi rma na alternativa C. O projeto de Marta Suplicy é, na visão do deputado Severino, 
uma agressão à família. Sua rejeição ao projeto fi ca clara no trecho presente no quinto parágrafo.

 Resposta: C

07. A ordenação que organiza de modo coerente o texto, respeitando sua progressão temática, estrutural e sintática, está indicada na 
alternativa C.

 Resposta: C

08. No texto, observamos o emprego de recursos para promover a progressão e construir o sentido, demarcando a coesão e a coerência. 
Note que a expressão “Além disso” marca uma sequenciação de ideias, desenvolvendo adição de informação ao que foi mencionado 
anteriormente.

 Resposta: A

09. No texto, o jogo entre os vocábulos “acordar” e “dormir” produz uma relativização entre a situação em que se encontra o leitor (conforto) 
e aqueles que são considerados  necessitados (situação de fome, frio).

 Resposta: E

10. As expressões “isto é” e “ou seja” funcionam como elementos que sinalizam para reescrita do texto, funcionando como segmentos 
explicativos. Tal fenômeno recebe o nome de paráfrase.

 Resposta: D
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