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01. O emprego do artigo indefinido “uma” sinaliza para uma informação nova, apresentando a ONG ao leitor; já o artigo definido “a” 
refere-se ao Facebook, mencionado anteriormente, indicando tratar-se de um artigo fórico.

 Resposta: D

02. O sufixo “-inha”, da palavra “olhadinha”, sinaliza para ideia de brevidade da ação do internauta; já o sufixo “-mente”, de 
“emocionalmente”, configura um advérbio que indica circunstância de modo.

 Resposta: C

03. Os verbos “cuidar” e “respeitar” apresentam regências diferentes: o primeiro comporta-se como verbo transitivo indireto, regendo a 
preposição “a”; o segundo, é transitivo direto, tendo o pronome como seu complemento direto.

 Resposta: C

04. De fato, a mesóclise, exemplificada em “abater-se-á”, é uma das colocações possíveis do pronome oblíquo átono em relação ao verbo. 
O pronome pode estar anteposto ao verbo (próclise), posposto ao verbo (ênclise), ou então pode estar incrustado no verbo, tal como 
ocorre no exemplo.

 Resposta: B

05. Em “não lhe passou pela cabeça que pudesse ser ele o centro das atenções”, o pronome “lhe” tem o valor semântico de um pronome 
possessivo (não passou pela sua cabeça), motivo pelo qual se costuma classificá-lo (não sem controvérsias), como adjunto adnominal. Na 
mesma passagem, o pronome reto “ele” pode ser interpretado como sujeito da locução verbal “pudesse ser”. Há, porém, uma outra 
possibilidade interpretativa: não é absurdo nenhum tomar “o centro das atenções” como sujeito, o que tornaria o “ele” predicativo do 
sujeito. A posição dos termos, nesse caso, não é razão suficiente para distinguir o sujeito do predicativo e vice-versa. A banca deveria 
aceitar as duas respostas C ou E.

 Resposta: C ou E

06. Na expressão “da dengue”, na primeira ocorrência, temos complemento nominal (sentido passivo); já na segunda ocorrência, temos 
adjunto adnominal (sentido ativo).

 Resposta: C

07. Na frase riscada, o pronome “se” está empregado como partícula apassivadora. O verbo, portanto, deveria estar no plural para 
concordar o termo”casas”, que é o seu sujeito paciente.

 Resposta: C

08. Há diversos casos de sujeitos pospostos no texto (“... adumbra-se ... um maciço de construções, ao qual recortam... os trêmulos 
vislumbres...” etc.) A expressão do movimento se faz várias vezes com termos intensificadores (“... dançam os pretos o samba com um 
frenesi que toca o delírio...”, “... desesperado saracoteio...” etc.) O trecho todo é narrado com verbos no presente (presente histórico), 
o que torna o relato mais vivo.

 Resposta: E

09. 
Demo-: radical grego que significa “povo”, como em “democracia”.
Publi-: radical latino que significa “povo”.
Popul-: radical latino que significa “povo”.

 Resposta: C

10. A afirmativa I está incorreta porque o advérbio “consequentemente” expressa que o crescimento prolongado da produção agrícola é 
uma consequência do crescimento prolongado da população, justamente o contrário do que afirma a assertiva.

 Resposta: D
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