
 

 

PORTUGUÊS III
AULA 12: CORREÇÃO TEXTUAL E 

A SUPERAÇÃO DE ERROS
EXERCÍCIOS PROPOSTOSANUAL

VOLUME 3

OSG.: 101315/16

01.
A) A afi rmação “a solidão e a comunicação devem ser vistas como complementares porque ambas satisfazem um mesmo desejo 

nosso“ está incorreta, pois o texto de Sêneca aponta que a solidão “incutirá o desejo do convívio social“, equanto a comunicação, 
“o desejo de nós mesmos“. Dessa forma, a solidão e a comunicação não despertam um mesmo desejo no sujeito, mas desejos 
diferentes e inversos.

B) Nossa aversão à multidão será curada pela solidão; nosso tédio à solidão, pela multidão. Ou ainda: Nossa aversão à multidão será 
curada pela solidão; nosso tédio à solidão será curado pela multidão.

02. 
A) Ao utilizar a expressão “signifi cado estabelecido“, Millôr Fernandes refere-se ao provérbio bíblico retomado por sua afi rmação: 

“nem atireis aos porcos as vossas pérolas“.
B) Os dois segmentos têm sentidos complementares (reforçam-se mutuamente), pois ambos implicam não desperdiçar esforços com 

pessoas indignas de recebê-los ou destinar algo valioso a elas.

03. Apenas os períodos 2 e 4 obedecem aos critérios estabelecidos no dicionário Aurélio. Em 1, o verbo “visar“ no sentido de apontar 
arma de fogo é transitivo direto e não indireto (depois de visar o logo na fl oresta), assim como “revidar“ na acepção de levar a efeito, 
executar, realizar, é transitivo indireto pelo que o uso da proposição é obrigatório (e pocedeu à investigação). Ainda em 3, o verbo 
“desfrutar“, no sentido de usufruir, é transitivo direto o que exigiria a eliminaçãoda preposição (desfrutassem algumas horas).

04. O modo como as pessoas têm acesso à informção escrita foi modifi cado pelas invenções tecnológicas que apareceram mais recentemente.

05. 
A) que o candidato redija uma resposta bem organizada mostrando que defeitos decorrentes de instalação e uso inadequado e em 

desacordo com as especifi cações contidas no Manual de Instruções não podem ser defeitos de fabricação.
B) que ele seja capaz de identifi car pelo menos dois dos três potenciais antecedentes do pronome esses: Consumidores, seus (produtos), 

produtos (agregados);
C) 1) defeitos causados por terceiros; 2) manipulação por pessoas não autorizadas pelo fabricante; 3) agregação de elementos não 

reconhecidos pelo fabricante; 4) instalação em outra voltagem elétrica.

06. 
A) Faz-se exatamente / deliberadamente / propositalmente o contrário do que se recomenda;
B) Usa-se um lugar comum em 1, generaliza-se em 2 e emprega-se a voz passiva .

07. 
A) Apresentava pelo menos três das seguintes expressões: deita e rola; está por cima da carne seca; seria um inferno; entrar em 

parafuso.
B) Apresentava duas das seguintes paráfrases ou paráfrases equivalentes (desde que não fossem elas próprias expressões informais, e que 

fossem compatíveis com o caráter culto do texto): 1) faz o que quer; 2) de quem manda / não tem problemas; 3) (a travessia de 99 seria) 
dramática, dolorosa, cheia de problemas; 4) o país seria obrigado a enfrentar numerosos problemas / situações muito problemáticas; 
(a economia do) país fi caria imprevisível.

08. As pesquisas têm demonstrado que, por ora, o mercado está quase paralisado.

09. 
A) Julgamento, pedido de limitar, voto, decisão, revisão
B) Que o juíz votou antes de uma forma e depois de outra, contrária à anterior.
C) Autoriza o governo federal (o Executivo) a cortar despesas com a folha de pagamento nos três poderes, inclusive no âmbito dos 

Estados e Municípios.

10. 
A) “Ensanduichar“ signifi ca colocar / realizar atividades entre outras atividades, assim como em um sanduíche se colocam recheios 

(variados) entre fatias ou porções de pão; a palavra contribui para o sentido do texto porque ele trata da habilidade dos jovens de 
colocar atividades entre atividades; além disso, sanduíche é um prato que admite certas inovações e improvissos, rapidez. 

B) O ditado é “separar o joio do trigo“ e signifi ca separar o ruim do bom (o que serve / é útil / interessa do que não serve / é inútil / 
não interessa).

C) Por que é uma palavra recente, associada a modernidade (computadores), porque conota facilitada de mudar situações, 
descompromisso...
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