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01. Certo: Tanto o primeiro período quanto o segundo reescrevem corretamente os originais, mantendo fidelidade semântica e assegurando 
obediência gramatical. Assim, as expressões “ou seja“ e “isto é“ foram convenientemente empregadas, cumprindo seu papel de 
parafraseadores.

02: Certo: A fusão dos dois períodos num só mantém o sentido original do texto e obedece às regras gramaticais. A coesão é feita mediante 
o emprego do conectivo porquanto, o que assegura boa sintaxe.

03. A frase correta e clara está na alternativa B. As demais apresentam desvios gramaticais ou obscuridade. No item A, há falhas como 
crase antes de masculino (à todos), discordância (revalorizasse). No item C, falta crase em “as coisas”, discordância em “lamentaram”. 
No item D, há crase indevida antes do verbo (à refletir), vírgula proibida depois de “religiosos” e truncamento. No item E, há uso 
inadequado do conectivo “onde” e ambiguidade.

 Resposta: B

04. A alternativa E é a única que preserva a correção e sentido original nessa reescrita. Como a relação entre as orações originais é de 
causa (“como” = porque), esta foi mantida pelo uso correto do conectivo causal “visto que”. As demais alternativas alteram essa 
circunstância.

 Resposta: E

05. A relação circunstancial, estabelecida entre as duas orações, é de concessão (“mesmo quando”), a qual é mantida na reescrita pela 
substituição pelo conectivo “ainda que”, de natureza concessiva.

 Resposta: D

06.
– A consciência de que tudo era efêmero o/a deixava profundamente triste.  
– Todos lhe disseram que o problema da política brasileira são os eleitores. 
– É suficiente dois litros de água.
– Ninguém os convidou para a festa.
– Falta de prática redacional implica dificuldade para expressar ideias.

07. O verbo “ver” toma a forma “vir”, e o verbo “vir” toma a forma “vier” no futuro do subjuntivo (construção de hipótese, no contexto). 
O verbo “crer” toma a forma “cri” no pretérito perfeito do indicativo (fato já ocorrido). O verbo “convir”, derivado de “vir”, toma a 
forma “convier” (se vier/se convier) no futuro do subjuntivo (relação semântica de condição).

 Resposta: E

08.
A) Certa – Não há desvios em relação à norma culta nem alteração de sentido.
B) Errada – Há falha na concordância verbal em “As novas medidas [...] apesar de ser bem-vindas”. O verbo “ser” deveria concordar 

com o sujeito “as novas medidas”.
C) Errada – Há falha na concordância verbal na oração em voz passiva sintética “não se defenda mais as regras da economia clássica”; 

o verbo “defender” deveria concordar com o sujeito “regras”.
D) Errada – A forma verbal “fossem”, no pretérito imperfeito do subjuntivo, não apresenta correlação temporal com “bastam”.  

Há falha na concordância verbal na oração em voz passiva sintética “não se defende mais as regras da economia clássica”; o verbo 
“defender” deveria concordar com o sujeito “regras”.

E) Errada – Há erro na concordância verbal, pois “tivesse sido” deveria flexionar no plural para concordar com o sujeito “as novas 
medidas”.

 Além disso, o tempo verbal não está em correção temporal com “bastam”. Também há falha na concordância verbal na oração em 
voz passiva sintética “não mais se defender as regras da economia clássica”; o verbo “defender” deveria concordar com o sujeito 
“regras”.

 Resposta: A

09:
A) Errada – Relação de inclusão: “mesmo” equivale a “inclusive”.
B) Errada – Relação de condição: “contanto que” poderia ser substituído por “caso”.
C) Errada – Relação de finalidade: “para” equivale a “a fim de”
D) Errada – Relação de tempo: “tão logo” tem o mesmo valor de “assim que”.
E) Certa – “Pois” estabelece um sentido explicativo, o mesmo que se pode ver no texto.
 Equivale a “porque”, “uma vez que” e sinônimos.

 Resposta: E
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10:
A) Errada – O verbo “haver” com o sentido de “existir” é impessoal e, portanto, flexiona-se sempre na terceira pessoa do singular. 

“Sentimentos negativos” e “dúvidas” não são sujeitos da oração; são objetos diretos. A oração apresenta sujeito inexistente.
B) Errada – A oração está na voz passiva sintética e tem “sentimentos negativos” e “dúvidas” como sujeitos. Equivale a  

“nem sentimentos negativos nem dúvidas eram encontrados nele”. O verbo deve flexionar-se no plural para concordar com o 
sujeito: “Não se encontravam nele sentimentos negativos nem dúvidas”.

C) Errada - O verbo “haver” com o sentido de “existir” é impessoal e, portanto, seus auxiliares devem permanecer no singular.  
O correto é “Não devia haver nele sentimentos negativos nem dúvidas...”

D) Certa – O verbo “existir” deve ser flexionado em concordância com o sujeito. Assim, seu auxiliar aparece no plural (“podiam”) 
para concordar com “sentimentos negativos” e “dúvidas”.

E) Errada – A oração está na voz passiva sintética e tem “sentimentos negativos” e “dúvidas” como sujeitos. Equivale a  
“sentimentos negativos nem dúvidas eram vistos nele”. O verbo deve aparecer no plural para concordar com o sujeito:  
“Não se viam nele sentimentos negativos nem dúvidas”.

 Resposta: D
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