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01. No Brasil, deslocar-se nos centros urbanos tem sido um crescente desafio.
 Justificativa: Isso se deve, sobretudo, ao trânsito caótico e aos sistemas de transporte ineficazes.
 Questão: É possível reverter tal situação?

02. Tese/Opinião contrária à do autor (implícita) referente à questão implícita: Não, já que os esforços governamentais são 
incipientes.

 Tese/Opinião do autor: Sim, sobretudo por meio de transportes alternativos e menos poluentes, como a bicicleta, que, além de 
atenuar essa situação, ainda é fator que promove inclusão social. É preciso, no entanto, maiores esforços governamentais, a fim de 
que tais perspectivas se concretizem.

03. 
1) “(...) quando comparada aos automóveis, a bicicleta ocupa menos espaço, é um veículo economicamente mais acessível, seja na aquisição, 

ou seja manutenção, não polui o meio ambiente e é mais democrático, pois pode ser utilizada por pessoas de praticamente todas as 
idades e condições sociais.”

2) “Apesar de tantos aspectos positivos, no Brasil, muitos entraves, como a diminuta quantidade de ciclovias e o desrespeito aos 
ciclistas, dificultam a disseminação das bicicletas como um meio de transporte viável (...)”

04. Conclusão: Por fim, cabe ao Estado o investimento maciço em ciclovias, de modo a contribuir para a consolidação da bicicleta como 
meio de transporte viável em todo o país.

05. “Com efeito” (2° parágrafo), “Apesar de” (3° parágrafo) e “Por fim” (último parágrafo).

06. O parágrafo introdutório é constituído de uma afirmação de um fato (problema), seguida de outra que aponta a causa desse problema. 
A tese consiste em indicar a necessidade de solução.

07. 
A) Tese: Nesse contexto, é preciso que o governo invista na construção de novas prisões e efetue uma mudança política que favoreça 

a reinserção dos detentos na sociedade.
B) Tese: Dessa maneira, faz-se fundamental perceber que o emprego do politicamente correto não deve ser uma obrigação, mas uma 

consequência da educação e da conscientização, pois quando todos os cidadãos forem educados contra o preconceito, não farão uso 
de termos ofensivos.

08. 
A) Definição.
B) Apresentação de um fato + causa.
C) Definição.
D) Divisão.
E) Alusão histórica.

09. Certo. A crase é facultativa antes de pronome possessivo feminino no singular.

10. Errado. A retirada da crase implica a retirada da preposição a em “à razão crítica”, o que fere o paralelismo, já que temos a preposição 
em “aos impulsos da fé”.
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