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01. O texto repete muitas vezes a mesma ideia, como “adia mais uma vez”, “foi novamente adiada”. A expressão Código Florestal” 
repete-se, bem como a palavra “utilização”. Chama-se redundância a esse vício de linguagem.

Resposta: A

02. Deve-se empregar “há” na primeira lacuna por fazer-se referência à existência de iogurtes; na segunda lacuna deve-se empregar somente 
a preposição “a” por esta vir antes de substantivo feminino no plural – feiras – (não se pode usar acento grave, porque crase não há);  
na última lacuna emprega-se “à” porque aí houve crase, fusão da preposição “a” exigida pelo adjetivo  (ligadas – ligadas a quê?) com o 
artigo definido feminino “a”, que modifica o substantivo feminino “ciência”. Está  correta a alternativa B.

Resposta: B

03. A alternativa C é a única que está isenta de erros.  Em A, “exceção” grafa-se com “ç”, e não com “ss”; em B, “beneficentes” é a 
forma correta, e não “beneficentes”; em D, “maledicência” é a forma correta, e não “malidicência”; em E, “ansioso” grafa-se com 
“c”, e não com “s”.

Resposta: C

04. A alternativa B traz o vocábulo “flagrante” (evidente, em evidência; no ato) empregado corretamente. Nas demais opções há falhas 
no emprego de parônimos. Em A, usou-se “eminente” (notável) no lugar de “iminente” (prestes a ocorrer); em C, empregou-se 
“despensa” (móvel) no lugar de “dispensa” (permissão para ausentar-se); em D, empregou-se “delatou” (denunciar) em vez de 
“dilatou” (aumentou); em E, usou-se “espiam” (observam) no lugar de “expiam” (padecer ou sofrer as consequências). 

Resposta: B

05. Apenas na alternativa C  as normas de concordância foram respeitadas. Há falhas nas demais alternativas. Em A,  há discordância 
em “aparece lagos”, pois lagos é sujeito de aparece, razão pela qual deveria ser: aparecem lagos. Em B, há discordância entre 
o sujeito “As medições” (plural) e verbo “está” (singular), que deveria escrever-se “As medições... estão”. Em D, há falha de 
concordância entre o substantivo “formação” e o adjetivo “resultantes”. Como “resultante” se refere a “formação”, não a 
“lagos”, deveria ficar no singular: a formação de extensos lagos resultante.

Resposta: C

06. Está correto o comentário na alternativa E, pois não acarretaria prejuízo semântico a retirada da vírgula que isola o adjunto 
adverbial deslocado. Nas demais, há falhas. Em A, a troca da vírgula por dois pontos afetaria a correção, pois o termo separado 
não é aposto, mas adjunto adverbial. Em B, a troca de travessões por parênteses não alteraria o sentido da frase. Em C, os 
dois pontos introduzem aposto, e não citação. Em D, depois da palavra “objeto” aparece uma oração adjetiva restritiva, a qual 
mudaria para explicativa se fosse posta aí uma vírgula, o que mudaria o sentido do enunciado.

Resposta: E

07. Está correta a alternativa B, pois é a que contém a única palavra que não constitui impedimento de crase. As demais contêm termo 
que impossibilita a crase. Em A, o pronome indefinido “diversas” impede o emprego do artigo feminino “as”, sem o qual não ocorre a 
crase. Ademais, o emprego do plural (famílias) faria mudança de “à” para “às”, caso fosse possível substituir pelo termo em questão. 
Em C, também há caso de indefinição, em que não entra o artigo definido feminino. Em D, ocorre o mesmo tipo de impedimento 
que existe em C: determinado é pronome indefinido. Em E, o indefinido “uma” constitui impedimento de crase.

Resposta: B

08. Somente na alternativa B o verbo em grifo pode ficar no singular ou ir para o plural, pois  o sujeito  “parte das interações sociais” é 
partitivo. Isso significa que a forma verbal “adquiriu” pode concordar com o núcleo “parte”, ficando no singular (adquiriu), ou pode 
concordar com o adjunto “das interações sociais” e ir para o plural (adquiriram).

Resposta: B

09. Somente a alternativa C está certa, tendo em vista que o pronome oblíquo “os” retoma “crenças e comportamentos”  
(feminino + masculino = masculino) de modo correto, convertendo-se em “nos” diante de som nasal “m”: alteram-nos.  
Nas demais há falhas. Em A, o correto seria “influenciam-nos”. Em B, o correto seria “moldaram-nos”. Em D, a forma correta 
seria “trocá-las”. Em E, seria certa a forma “homogeneizá-las”.

Resposta: C

10. O termo “exceto” é sinônimo de “à exceção de” ou de “afora”, pelos quais pode ser substituído. Já a conjunção concessiva “embora” 
equivale a “conquanto”. Assim, a alternativa B é a única que satisfaz o enunciado.

Resposta: B
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