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01. 

A) Não se denuncia com eficácia o desemprego e o desleixo com que se trata metade da população urbana brasileira que vive em 
condições subumanas.

B) Se o projeto foi de encontro aos interesses da maioria dos empresários, certamente contrariou a classe empresarial, logo não deve 
ter sido bem recebido  nem apoiado por eles. 

Correção:
*Como o projeto do deputado foi ao encontro dos interesses da maioria dos empresários, foi muito bem recebido e apoiado por estes. 
*Como o projeto do deputado foi de encontro aos interesses da maioria dos empresários, não foi bem recebido nem apoiado por 
estes.

02. “A ação humana causa sobretudo o desequilíbrio da temperatura, e o futuro de todo o planeta é ameaçado por suas consequências.”  
Quando se adota a construção passiva, põe-se em evidência  o paciente da ação verbal, não o agente. Na voz ativa, é o agente que 
fica em evidência. 
A vírgula foi empregada  antes da conjunção “e” por esta  ligar orações com sujeitos diferentes.   Se o sujeito da segunda oração 
fosse o mesmo da primeira, não seria necessário seu emprego. O único caso em que se põe a vírgula antes da referida conjunção 
ligando  sujeitos  iguais é quando essa conjunção assume valor adversativo (e=mas). Ex.: O rapaz  esforçou-se muito, e não conquistou 
o coração da moça. 

03. 

A) Amesquinhar: tornar mesquinho; apoucar; deprimir; humilhar.
 Preceitos: regras de proceder; prescrições; doutrinas.
B) Sanção: pena ou recompensa que corresponde à violação ou execução de uma lei.
 Abusivo: Contrário às regras, às leis, à justiça; excessivo: emprego abusivo da força; condenável, criticável.
 Reparação: ação de restaurar ou consertar algo; reparo; satisfação dada a alguém por uma falta, uma ofensa; retratação.
 Retificação: correção.
 A posteriori (pronúncia:à pòstèrióri): 
 locução latina, com significado de “a partir do que é posterior”, que está atrás, posterior;
 pelas razões que vêm depois; pelas consequências do efeito à causa.
 Tendo em conta os precedentes ou a experiência (ex.: método a posteriori).
C) Unanimidade: qualidade do que é unânime, que tem a mesma opinião ou parecer de outros; conformidade nas avaliações, 

julgamentos, opinião, votos etc.
 Inexigível: que não pode ser exigido ou cobrado.
D) Exemplar: que serve de modelo; modelar.

04. 

A) Na passagem em destaque, o editor do jornal recorreu à linguagem coloquial como força de expressão para traduzir seu 
contentamento diante da extinção da lei que tolhia a liberdade de  expressão e previa punições severas contra  jornalistas e 
veículos de comunicação com  prisões e multas pesadas. A passagem em negrito pode reduzir-se a isto:
“...foi revogada...”

B) Do mesmo modo que procedeu o editor, a ministra-relatora recorreu ao coloquialismo para traduzir seu contentamento com a 
revogação da referida Lei de Imprensa. Reescrita em linguagem culta formal, a passagem ficaria assim:
A Constituição do Brasil garante a liberdade de expressão, porque a Lei de Imprensa foi revogada.

05. A expressão “em detrimento de”, que significa “em prejuízo de”, não foi bem empregada pela ministra. Ela quis dizer 
certamente que não lhe parecia admissível o esquartejamento (supressão, morte) da liberdade de todos em favor de um.  
Ela disse, porém, o contrário: que não lhe parecia admissível a supressão da liberdade de todos em prejuízo de um. Nesse caso, todos  
(incluindo o “um”) sairiam prejudicados!
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