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01. Sua nota nessa competência foi 200.0.
 Você atingiu 100% da pontuação prevista para a Competência 5, atendendo aos critérios definidos a seguir. O participante elabora 

muito bem proposta de intervenção, detalhada, relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida no texto.

02. A partida de futebol QUE aconteceu no Estádio Municipal foi disputada entre as equipes dos Boleiros FC e EC Amigos da Bola. ADEMAIS, 
foi um belo jogo, POIS os jogadores fizeram belas jogadas AS QUAIS ocasionaram o delírio do público QUE estava na arquibancada.

03. O tangenciamento ocorre na introdução 1, pois houve desvio do tema publicidade para as crianças, como proposto  pela banca 
examinadora, sendo abordado apenas o assunto, fato que configura o tangenciamento.

04. Como a tendência do movimento imigratório para o Brasil é aumentar (devido ao crescimento do país), a melhor maneira de conviver 
com esse fato é interpretá-lo de maneira positiva. Os imigrantes, por exemplo, muitas vezes são qualificados (como aqueles vindos da 
classe média haitiana) e podem suprir a necessidade do Brasil nessa área. O governo precisa proporcionar aos estrangeiros condições 
de vida e de trabalho adequadas, o que movimentaria a economia e contribuiria para nossa imagem no exterior. Quanto à população, 
cabe a ela receber os imigrantes da melhor forma possível, com grande respeito às suas peculiaridades e culturas, de modo a deixar 
bem clara a verdade de que o Brasil é, de fato, um país de todos.

05.
A) Se continuasse “aprimorando seus defeitos”, Leão tornar-se-ia um péssimo goleiro. O correto seria afirmar:
 “costumava ficar horas aprimorando sua técnica, corrigindo seus defeitos.”
B) Para se usar o “por outro lado”, seria válido o uso do paralelismo “por um lado”.
 Como não houve, o “por outro lado” opõe-se aquilo que se afirmou anteriormente.
C) A palavra “racionalismo” acaba por designar um sistema filosófico que elege a razão como critério único de verdade.

06.
A) A ambiguidade encontra-se no trecho: “Mulher acompanhada até 24 horas não paga”.
B) As duas interpretações possíveis são:
1 - mulher não paga se entrar acompanhada até a meia-noite;
2 - mulher não paga se estiver acompanhada por um período de 24 horas.
Observação: a interpretação é muito improvável.

07. Trata-se de uma expressão genérica que resume o conjunto de situações descritas anteriormente, unificando-as.

08. 
A) “Poucas e boas”, “tipo quando”.
B) A princesa Diana já passou por momentos difíceis, como ocorreu quando seu ex-marido Charles teve um love affair com Lady 

Camille revelado para Deus e o mundo.

09. 
A) A atmosfera terrestre é diariamente bombardeada por toneladas de corpos celestes. EMBORA A MAIOR PARTE DELES SE DESINTEGRE 

NO AR, ALGUNS CONSEGUEM ALCANÇAR A SUPERFÍCIE, GERANDO UM IMPACTO DE MAGNITUDE CONSIDERÁVEL. A FREQUÊNCIA 
COM QUE IMPACTOS DESSE TIPO OCORREM É, NO ENTANTO, DE MILHÕES DE ANOS, SENDO, POR ISSO, PEQUENO O RISCO DE 
ACONTECEREM AGORA OU EM UM FUTURO PRÓXIMO.

B) Há hoje uma distinção bastante acentuada entre a figura do proprietário e a figura do administrador. Isso não significa que 
o proprietário não possa administrar sua empresa, mas sim que deve fazê-lo de acordo com técnicas gerenciais.

10. Reformam-se, com qualidade reconhecida no mercado, bancos escolares, sem exceção de modelo ou de material.
 Se você precisar de nosso serviço, entre em contato conosco, que o atenderemos com presteza.

Garantimos que nossos materiais de acabamento não retêm sujeira.
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