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01. De acordo com a leitura do texto, é possível inferir que, na argumentação do autor, há uma crítica ao analfabetismo funcional, 
independentemente da esfera social em que ele esteja identificado. No parágrafo inicial do texto, pode-se confirmar a tese:

 A condição de analfabeto funcional aplica-se a indivíduos que, mesmo capazes de identificar letras e números, não conseguem 
interpretar textos  e realizar operações matemáticas mais elaboradas. Tal condição limita severamente o desenvolvimento pessoal e 
profissional. O quadro brasileiro é preocupante, embora alguns indicadores mostrem uma evolução positiva nos últimos anos.

Resposta: C

02. Observe que a tese do autor trata de especificidade do problema do analfabetismo no Brasil. No entanto, o autor recorre a outras 
realidades para ampliar e fundamentar sua argumentação. Assim, temos um raciocínio indutivo.

Resposta: E

03. Nos parágrafos 2, 3 e 4, o autor, para fundamentar sua tese, citou alguns exemplos que dão a sua tese maior credibilidade, fazendo 
referência a exemplos. Observe:

 O problema não é exclusivamente tropical. Michael Skapinker registrou recentemente em sua coluna no jornal inglês Financial Times a 
história de um professor de uma renomada universidade norte-americana. O tal mestre acreditava que escrever com clareza constitui 
habilidade relevante para seus alunos, futuros administradores e advogados. Passava-lhes, semanalmente, a tarefa de escrever um 
texto curto, o qual corrigia, avaliando a capacidade analítica dos autores. Pois a atividade causou tal revolta que o diretor da instituição 
solicitou ao professor torná-la facultativa. Os alunos parecem acreditar que, em um mundo no qual a comunicação se dá por mensagens 
eletrônicas e tuítes, escrever com clareza não é mais importante.

Resposta: D

04. Ao afirmar que o problema do analfabetismo funcional não é uma exclusividade brasileira, o autor amplia sua tese, afirmando que se 
trata de um problema mundial. Para reforçar sua afirmação, alude casos que ocorreram em diferentes países, fatos apresentados nos 
parágrafos 4, 5 e 6.

Resposta: B

05. Ao final do texto, o autor propõe um juízo avaliativo no que se refere à problemática discutida no texto, revelando uma opinião em 
convergência com os dados expostos no texto. Assim, observa-se um tom de sentença, de coerência em relação ao que foi apresentado 
como argumentação.

Resposta: A

06.
I. Verdadeiro – Os termos destacados revelam uma posição avaliativa do autor a respeito da situação do analfabetismo.
II. Verdadeiro – As construções destacadas foram empregadas em tom mais figurativo, revelando o emprego de uma linguagem 

conotativa.
III. Falso – As construções não são inadequadas. Na verdade, elas imprimem um tom mais corrosivo à crítica do autor.

Resposta: A

07.
I. Falso – No último parágrafo, o autor afirma: “Com a evolução, a amizade deixou de ser imprescindível à sobrevivência do indivíduo”.
II. Verdadeiro – O emprego de citações empresta ao texto mais força argumentativa.
III. Verdadeiro – Segundo o autor do texto, a amizade é uma construção social cuja origem reside numa necessidade de natureza 

biológica.
IV. Verdadeiro – As citações são argumentos de autoridade, emprestando ao texto maior credibilidade.
V. Falso – Os laços são derivados do aumento do nível de ocitocina.

Resposta: E

08.
I. Verdadeiro – O emprego da preposição justifica-se pelo emprego do verbo precisar (VTI).
II. Verdadeiro – O termo “aí” é um sinalizador temporal.
III. Falso – O pronome “isso” funciona como complemento do verbo “fizeram”.
IV. Verdadeiro – O emprego da expressão “ou seja” tem por objetivo esclarecer, tornar o texto mais acessível.
V. Verdadeiro – O segmento introduzido pela conjunção “porque” tem por finalidade justificar os argumentos sobre a temática.

Resposta: C
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09.
I. Falso – A temática gravita em torno da amizade.
II. Verdadeiro – Há uma coerência na organização do texto. O autor busca o equilíbrio interno ao apresentar um encadeamento 

temático em torno do que é ser amigo e a amizade.
III. Verdadeiro – A seleção lexical realizada pelo autor contribui para o desenvolvimento do tema.

Resposta: A

10. O termo “Aristóteles” funciona como sujeito do verbo “respondeu”, tornando-se essencial na construção do período; as demais 
afirmações sobre esse termo são incabidas. 

Resposta: C
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