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01. O comando da questão pede “a opção que não estabelece uma continuidade...”. A alternativa C inicia-se, estabelecendo relação de 
conclusão ( “Assim, pois,a opressão...”), utilizando-se de elementos que não são citados no texto: opressão - liberdade - tecnologia, 
o que caracteriza incoerência textual. Nas demais alternativas há expressões que fazem menção às ideias do texto. Serão destacadas 
as palavras ou expressões relacionadas ao texto:

 Em A: ”... nessa parte do mundo...” (países periféricos),
 Em B: ”... a questão dos Direitos tem signifi cado político...” (parte inicial do texto),
 Em D: “Na América Latina, por isso, a luta pelos direitos humano...” 
 Em E: ”... o sistema político imprescindível para a manutenção e reprodução dessa dependência.” (Tanto a letra D quanto a E fazem 

referência às informações básicas do texto.

Resposta: C

02. Essa questão é típica de coesão textual que trata dos elementos anafóricos aqueles que retomam um elemento referencial(anterior). 
O objetivo do comando é “a expressão que antecede a barra não retoma a ideia da segunda expressão. Se se observar com atenção, 
a palavra “realidade”, da alternativa A, vem citada antes, no texto, da expressão “contexto sociopolítico e histórico-estrutural do 
processo”, portanto corresponde ao que se pede.

Resposta: A

03. O pronome demonstrativo “deste” retoma “impacto tecnológico” e o pronome “aquela” retoma “alocação de novos recursos”. 
Eles, que não têm signifi cado sozinhos, retomam termos de dentro do texto e anteriores a eles. A função de ambos, então, é anafórica. 
Vale ressaltar que a função dêitica ou “dêixis” é a capacidade de mostrar um objeto sem nomeá-lo. É o que caracteriza fundamentalmente 
a classe dos pronomes demonstrativos.  Os advérbios de lugar também são dêiticos. 

Ex.: Isto aqui é meu. Aquilo lá é seu.

Resposta: C

04. Os termos em destaque classifi cam-se respectivamente como: indefi nido, demonstrativo, indefi nido, demonstrativo.

Resposta: D

05. Os pronomes destacados no fragmento proposto para leitura, de acordo com o comando da questão,  classifi cam-se em: “eu”, 
pronome pessoal;  “quem”, pronome interrogativo; “este”, pronome demonstrativo.

Resposta: B
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