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01. As articulações textuais são responsáveis pela coesão e pela progressão textuais. No texto lido, o uso do pronome pessoal do caso reto 
“ele” é recurso linguístico responsável por essa articulação, que contribuiu para que o autor pudesse se referir tanto a Rubem Braga 
quanto a Nelson Rodrigues, utilizando o mesmo recurso, sem causar ambiguidade.

Resposta: C

02. Todo texto pode trazer argumentos. Em Tampe a panela, o físico da USP, Cláudio Furukawa tenta convencer a todos de que um simples 
ato – tampar a panela – pode contribuir, para que se tenha um cidadão ecossustentável. Segundo o físico, melhora-se a qualidade de 
vida no planeta com atos simples como este: reduzir a quantidade de calorias, fervendo a água em recipientes tampados.

Resposta: B

03. O texto Tampe a panela, publicado na revista Superinteressante, tem por fi nalidade apresentar conteúdo de natureza científi ca, pois 
procura levar ao leitor informações simples para que se tenha um cidadão cada vez mais consciente em relação ao meio em que vive. 
Note também que o texto se embasa em dados apresentados por uma autoridade, o que demonstra ser um texto com características 
argumentativas.

Resposta: A

04. No texto, a autora questiona a existência de uma crise no que diz respeito à falta de leitores com base em pesquisas acadêmicas, pois, 
segundo a autora, as pesquisas indicam que há muitos leitores, mas as estatísticas não mostram o que eles leem.

Resposta: D 

05. A reescrita que manteria o mesmo sentido original se encontra na alternativa D, pois o conectivo “embora”, que inicia a primeira 
oração do período, denota exceção em relação a outra oração, que indica que o número ainda é considerado alto.

Resposta: D 
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