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01. Fato + consequência: Com o advento do capitalismo e com a evolução da ciência e da tecnologia, o homem passou, cada vez 
mais, a voltar-se para interesses materiais, fato potencializador da crise de valores que atinge a sociedade contemporânea.

Questão implícita: A que se deve tal crise de valores?

02. Tese/opinião contrária à do autor: Essa crise não existe.

Tese/opinião do autor: Essa crise se deve à ideologia dominante – a capitalista –, sob a égide da globalização, que relativa 
não apenas as noções de tempo e de espaço, mas também os sentimentos humanos. 

03. Argumentos do autor (sob forma de tópicos frasais):

1. A globalização tem caráter contraditório, pois aproxima mercados, mas distancia pessoas, na medida em que limite a 
circulação de cidadãos, na medida em que cria fronteiras físicas, como muros, entre muitos países, conforme atestam 
os conflitos recentes envolvendo refugiados.

2. Há, na sociedade contemporânea, evidente inversão de valores, os quais estão banalizados, servindo a um utilitarismo 
sem precedentes.

04. Conclusão: Cabe ao Estado investir em educação, de modo a instruir melhor os cidadãos quanto à importância dos valores 
na construção da dignidade humana.

05. Conectivos usados na transição dos parágrafos: com efeito (2º parágrafo), nesse sentido (3º parágrafo) e desse modo 
(último parágrafo).

06. A única redação aceitável, que organiza adequadamente os dados apresentados, é a da alternativa B.

07. Certo. A forma verbal “têm recebe acento circunflexo indicativo de plural porque tem por sujeito o pronome relativo “que”, 
o qual retoma “domicílios”. 

08. Errado. A forma verbal “permitiu” só pode concordar com o núcleo do sujeito “evolução”, não com os termos acessórios deste. 

09. Certo. Referente: PESSOAS / Preposição: DE / Verbo: TER (infinitivo). Infinitivo precedido de preposição, com referente no plural, pode 
ser ou não flexionado.

10. Certo. Quando o sujeito estiver posposto ao verbo (VERBO + SUJEITO), o verbo pode concordar com o sujeito mais próximo 
(concordância atrativa) ou ir para o plural, concordando com todos eles (concordância gramatical). Deste modo, usando a 
concordância atrativa, o correto seria a substituído por [foi anunciada].
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