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01. O autor do texto busca rebater algumas opiniões do senso comum sem o radicalismo da argumentação fechada e indiscutível. Ele 
busca formas de demonstrar que as generalizações apressadas muitas vezes não condizem com a realidade. É o que se percebe na 
passagem indicada no item A, quando ele cita o pensamento generalizador, utilizando a expressão “os que avaliam...”.

 Resposta: A

02. No início do texto, o autor afi rma que “Inicialmente, gostaria de destacar que toda avaliação é feita a partir de uma comparação.” 
Ao fazer tal afi rmação, o autor expõe o método de raciocínio que será utilizado ao longo da construção de sua argumentação. Seus 
argumentos serão todos baseados na técnica da comparação.

 Resposta: C

03. No enunciado “Deve-se reconhecer que a proporção entre essas duas categorias muda com o tempo”, a expressão “essas duas” retoma 
uma ideia expressa no parágrafo anterior, na frase “Jovens alienados e passivos sempre existiram ao lado de jovens conscientizados e 
ativos politicamente.” As duas categorias seriam: 1- Jovens alienados e passivos; 2- Jovens conscientizados e ativos politicamente.

 Resposta: A

04. No texto em questão, o autor utiliza-se de determinados mecanismos para, à medida que dá sua opinião, garantir sua efi cácia e seu 
poder de convencimento do leitor. Para atingir tais objetivo, o autor busca rebater algumas opiniões do senso comum, demonstrando 
que as generalizações apressadas muitas vezes não condizem com a realidade.

 Resposta: D

05. Há, entre as duas passagens, uma relação de explicação, de esclarecimento. Após afi rmar que a proporção entre as duas categorias 
modifi ca-se com o passar do tempo, o autor busca explicar, na frase seguinte, como se dá essa modifi cação, sendo coerente, portanto, 
o uso da conjunção explicativa “porque”.

 Resposta: A
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