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COMO SELECIONAR E RELACIONAR
IDEIAS E ARGUMENTOS

EXERCÍCIOS PROPOSTOS

01. Observe a necessidade do emprego da voz passiva, em que o objeto direto “criminosos” se torna sujeito paciente.
Quando não se diferenciam criminosos de policiais, a sociedade corre grande risco.
02. Os gráficos apresentam dados que confirmam o aumento de matrimônios entre pessoas com mais de 60 anos, relativamente ao resto da
população brasileira, assim como o aumento também dessa mesma faixa etária no mercado de trabalho. Assim, é correta a opção E.
Resposta: E
03.
I. Não bastava que eu vivesse num país onde houvesse liberdade de viajar ao exterior para poder fazê-lo, mesmo se eu quisesse.
II. Minha situação social pode me impedir de viajar ao exterior.
04.
I. Os marinheiros transformados em porcos conformaram-se com sua nova condição e resistiram desesperadamente à batalha de
Ulisses para quebrar o encanto de Circe.
II. Somente a frase B apresenta um desvio da norma culta, o aparece no segundo emprego do pronome lhe. O verbo “despedir” é
transitivo direto e o seu complemento – o objeto direto – não necessita de preposição. Como o pronome “lhe” implica a existência
da preposição “a” ou “para”, é inadequado empregá-lo na função de objeto direto.
05. Atente para o problema de regência verbal cometido. O verbo informar possui duas regências distintas sem alteração semântica.
Informe AO seu médico a persistência de febre e dor. Ou: Informar o seu médico SOBRE a persistência de febre e dor.
06. Há hoje uma distinção bastante acentuada entre a figura do proprietário e a figura do administrador. Isso não significa que o proprietário
não possa administrar sua empresa, mas sim que deve fazê-lo de acordo com técnicas gerenciais.
07. “Com predomínio da ciência”, “apelando para a iniciativa do aluno” e “com o fim de formar cidadãos independentes não
submetidos aos preconceitos” são expressões que validam a alternativa.
Resposta: C
08. A alternativa D é uma paráfrase da 1ª oração do texto, indicando que o papel do ensino era necessário para a ocorrência de
mudanças sociais.
Resposta: D
09. “Preconizar” significa “recomendar”, “elogiar com entusiasmo.
Resposta: A
10. Período 2: [...] caso o crime ou a falta tenha sido cometida por pessoas diferencialmente situadas na escala social.

AN – 04/12/15 – REV.: ML
10019315_pro_Aula08-Como selecionar e relacionar ideias e argumentos

OSG.: 100193/15

