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01. O autor constata, ao longo do texto, que algumas expressões preconceituosas estão sendo substituídas por outras politicamente corretas. 
Ao fi nal do texto, no entanto, ele afi rma que uma integração real do povo brasileiro pode começar pela linguagem, evidenciando 
sua intencionalidade de sugerir que ainda existem, no cotidiano, atitudes preconceituosas e que elas poderiam, tal qual ocorreu nos 
empréstimos linguísticos, ser substituídas pela tolerância.

 Resposta: E

02. Apesar de o primeiro texto ser predominantemente injuntivo, ele não demonstra como se deve combater a dengue, ou seja, não há 
características básicas do texto instrucional, mas apela-se para que o leitor continue combatendo o mosquito. No segundo texto, há 
uma sequência textual dialogal, uma vez que os interlocutores cooperam para a construção do diálogo, de modo a haver uma interação 
entre eles.

 Resposta: E

03. O texto argumentativo se caracteriza por trazer, em sua composição, argumentos que muitas vezes aparecem com diferentes estratégias 
de convencimento do leitor. No texto desta questão, o confronto em defesa de ponto de vista, envolvendo o jornalista, o professor, o 
escritor e o profi ssional liberal, é a principal estratégia de argumentação. Observe que a comparação entre elementos, a reduplicação 
de informações, a repetição de conceitos e a citação de autoridade são também estratégias de argumentação, embora não utilizadas 
no texto.

 Resposta: C

04. O cartaz de Ziraldo gera ambiguidade para o leitor, pois, considerando a informação implícita, pode-se entendê-lo desta forma: Quem 
escolhe seu caminho é você. Diga não à droga! Veja que, nesse caso, há omissão do verbo “dizer” e do acento indicativo de crase (`). 
Porém, deve-se considerar a linguagem publicitária, que costuma ser ambígua, metafórica e intencional. Por isso, pode-se inferir do 
cartaz que, intencionalmente, o acento grave (`), indicativo de crase, foi omitido para gerar também a interpretação de que a escolha 
do caminho é do próprio jovem, e não da droga que ele possa vir a consumir.

 Resposta: C

05. A questão exige que o leitor indique a estratégia de argumentação utilizada para comprovar que o gosto musical do brasileiro mudou. 
Acerta quem aponta a alternativa A, pois, de fato, o texto recorre a uma pesquisa feita sobre o gosto musical da população brasileira.

 Resposta: A

06. No texto apresentado, o elo coesivo “ou seja” introduz um esclarecimento sobre a diminuição da quantidade de lixo. “Mas” introduz 
ideia contrária. “Também” denota inclusão. “Afi nal” contribui para a progressão textual. “Então” estabelece uma conclusão.

 Resposta: A

07. O texto aponta a fi nalidade do comportamento gentil: “contribui para o bem do outro e da sociedade.” Para construir tal sentido, 
mostra oposição entre ideias supostamente complementares (“Ela é difícil de ser encontrada, mas fácil de ser identifi cada”) e acrescenta 
ideias novas à discussão (“acompanha pessoas generosas e desprendidas”).

 Resposta: E

08. No texto, fi ca claro que o texto tem por objetivo abordar questões que envolvem os limites dos direitos autorais. Veja que a família 
processou o uso do verso tatuado na barriga de José e ganhou a causa e a tatuagem. Isso demonstra que nem sempre é possível fazer 
uso da obra (e de parte dela) de um artista sem sua autorização prévia.

 Resposta: A

09. O uso das garrafas de bebida gelada e os pés do morto em posição semelhante revelam uma estratégia impactante – comovente – e 
procuram, por meio das imagens e dos textos verbais, convencer o público-alvo a não dirigir após consumir bebidas alcoólicas.

 Resposta: D

10. Todo texto, ao ser produzido, revela, por parte de seu autor, um objetivo: entreter, convencer, informar, questionar, ensinar... No caso 
do texto lido, o objetivo explícito é transmitir informações ao leitor. Não há no texto a valorização de recursos expressivos, tampouco 
subjetividade.

 Resposta: C
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