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ANUAL

VOLUME 2

COMO FAZER UMA CITAÇÃO EFICAZ
EXERCÍCIOS PROPOSTOS

01. Exemplos de respostas possíveis:
• O deputado que na semana passada tinha alegado imunidade parlamentar foi preso.
• O deputado que tinha alegado imunidade parlamentar foi preso na semana passada .
02.
A) No texto de Machado de Assis, caracteristicamente irônico, o argumento apresentado pelo Diabo é que tudo aquilo que pertence
ao indivíduo pode ser vendido. Seria, segundo ele, contraditório considerar que apenas os bens materiais são passíveis de venda;
de acordo com o Diabo, nada pertenceria mais ao indivíduo do que a própria consciência.
B) O pronome oblíquo refere-se ao direito à venalidade.
03. Antes do substantivo, o pronome indefinido “algum” tem valor afirmativo; depois do substantivo, valor negativo.
A verdade é que dinheiro algum traz felicidade.
04.
A) I – ..., com a qual lidamos hoje. II – ..., da qual dependemos hoje.
B) É aquela velha história: se você coloca coisas caras em casa, vai precisar pôr trancas nas portas e grades nas janelas.
05. A citação original é “penso, logo existo”. O autor usa a citação filosófica deformando o seu sentido, pois sugere que a existência não
se justifica mais pelo pensamento, e sim pelas dívidas que o indivíduo acumulou.
06.
A) O ciúme provém mais da grande estima que se concede a um bem do que da força das razões que fazem julgar que se pode perdê-lo.
B) Como amamos naturalmente a justiça, ficamos desgostosos pelo fato de ela não ser observada na distribuição dos bens.
07. Não vemos a relação entre passado, presente e futuro da mesma forma que os maias, cujo conceito de tempo era mágico e politeísta.
08.
A) O gesto de Nisha repercutiu nos quatro cantos daquele imenso país.
B) Apoiada na Lei de Proibição de Dotes, Nisha botou o ex-futuro marido na cadeia.
C) Nisha estava prestes a tornar-se uma celebridade nacional.
D) Poormina Advani salientou a importância de divulgar casos como o de Nisha.
09. A Lei de Proibição de Dotes, de 1961, teve pouco impacto na Índia, o que levou o governo indiano a criar, em 1986, um quadro
especial de funcionários cuja função é garantir o cumprimento da legislação antidote. A fiscalização, no entanto, não tem impedido
a prática do dote nem refreado suas consequências nefastas. Por exemplo, continua havendo o assassinato de mulheres casadas para
que seus maridos possam realizar novo casamento e receber novo dote, e o infanticídio feminino e o aborto seletivo persistem como
formas de evitar futuros gastos com filhas mulheres.
10.
A) Alguém contrair novo casamento sendo casado.
B) Contrair alguém, se for casado, novo casamento.
Contrair alguém, que seja casado, novo casamento.
C) mediante violência ou grave ameaça: adjunto adverbial de modo ou com o intuito de obter para si ou para outrem indevida
vantagem econômica: oração subordinada adverbial final.

AN – 04/12/15 – REV.: ML/MHC
10019315_pro_Aula09-Como Fazer Uma Citação Eficaz

OSG.: 100193/15

