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01. As motivações são a ambição por ganhar dinheiro e a vaidade/desejo de fama. O narrador opõe essas motivações à alegação do 
resultado filantrópico, “verdadeiramente cristão”, feita na petição enviada ao governo.

02: 
A) O erro está na posição inadequada da primeira conjunção “ou”. O certo é deslocá-la de forma a estabelecer a relação entre os 

elementos coordenados (votar, pedir, encerrar). 
 Correto: Ao final, o presidente ou votava, ou pedia vista, ou encerrava a sessão.
B) O período   apresenta uma oração subordinada reduzida de infinitivo (agilizar os pedidos de inscrição) e outra desenvolvida  

(que [...] recorressem aos tribunais regionais). O correto seria utilizar duas reduzidas ou duas desenvolvidas, como a seguir: 
 Correto: 

• Pediu aos concorrentes agilizar os pedidos de inscrição e, em caso de dúvida, recorrer aos tribunais regionais; 
• Pediu aos concorrentes que agilizassem os pedidos de inscrição e, em caso de dúvida, recorressem aos tribunais regionais.

C) O erro está em nivelar as capitais Manaus e Curitiba com o Estado de Mato Grosso. O certo é substituir o estado por sua capital 
ou mencionar que o candidato visitou o Estado de Mato Grosso.

 Correto: 
 • Por ocasião das eleições, o candidato visitou Manaus, Curitiba e Cuiabá;
 • Por ocasião das eleições, o candidato visitou Manaus, Curitiba e cidades de Mato Grosso.
D) O erro está em pôr no mesmo nível cidades e pessoas. O certo é separá-las em frases. Correto: O candidato visitou Salvador, Recife 

e Brasília. Na capital do país, encontrou-se com amigos candangos.

03. A alternativa D traz a única versão com correção e clareza.  Nas demais há falhas. Em A, a oração reduzida de gerúndio  
“não tendo como não ficar excitados.” gera truncamento. Em B, além de erros gramaticais como “eram o que os deixavam excitados”  
(plural indevido em negrito), há obscuridade e incoerência. Em C, além da falha gramatical em “coroas, deixavam excitados”  
(vírgula e plural do verbo indevidos), a frase ficou obscura e incoerente. Em E, além do emprego errôneo da expressão “à medida em que”  
(o correto é “à medida que”), existe alteração do sentido original da frase.

 Resposta: D

04. Somente na alternativa B os verbos estão corretamente flexionados. Em A, o correto seria “Quem se dispuser”, e não “Quem se 
dispor”. Em C, o correto é “previssem”, e não “prevessem”.  Em D, o correto seria “se desfizerem”, e não “se desfazerem”. Em E, o 
correto seria “advieram”, e não “adviram”.

 Resposta: B

05. A alternativa C é a única correta. Há falhas nas demais.  Em A, não se pode usar o pronome “lhes”, por ser objeto indireto, com inspirar 
(VTD), o qual exige “as” (objeto direto). Em B, não se pode empregar   o pronome “lhes” como complemento “usar” (VTD); nem se pode 
empregar o pronome “os” como objeto indireto de” trazer”; o pronome relativo “que” exige a próclise do oblíquo.  Em D, há falhas já 
comentadas em B. Em E, há cacofonia em “para as usar” e sintaxe indevida em “trouxe-os”.

 Resposta: C

AN – 21/03/16 – Rev.: KP
10308816_fix_Aula11-A Mensagem, o Comentário, o Resumo e a Resenha


