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01. O conhecimento de um público – qualquer que seja ele (coletivo ou particular) – é o fim da argumentação. Na charge desta questão, 
a princesa só aceitou a oferta porque o vendedor “induziu” a personagem, ou seja, ele descobriu o caminho para vender o produto 
que o comprador queria comprar. Essa é a estratégica básica da publicidade.

 Resposta: E

02. Raciocínio indutivo ou método indutivo é um tipo de raciocínio ou argumento que parte de uma premissa particular para atingir uma 
conclusão universal. É o processo pelo qual, dadas diversas particularidades, chegamos a uma generalização. Assim, podemos dizer 
que o raciocínio indutivo é um argumento no qual a conclusão tem uma abrangência maior que as premissas. O indivíduo que faz 
uso do método indutivo entende que as explicações para os fenômenos surgem unicamente da observação dos fatos. No texto, há 
um percurso que vai de uma premissa particular (Nordeste) para uma premissa mais geral (demais regiões do Brasil).

 Resposta: B

03. No texto, observa-se a proposição de ações transformadoras e instrutivas, fato que caracteriza o texto injuntivo. 

 Resposta: D

04. Observe que o narrador, nesses dois parágrafos, utiliza de um recurso estilístico para dar ênfase à forma de seu estilo narrativo. Ele 
inicia o segundo parágrafo com a mesma palavra utilizada no fim do primeiro parágrafo. A esse recurso estilístico enfático chamamos 
anadiplose, figura de linguagem que consiste na repetição de termos já dispostos num fim de frase, ou verso, no início de uma 
sentença seguinte. 

 Resposta: E

05. Diferentemente da indução, o método dedutivo parte do desconhecido (genérico) para o conhecido (específico), ou seja, o método 
dedutivo, também chamado de silogismo, parte de uma afirmação de natureza geral para se chegar a uma conclusão particular, 
conforme está indicado no raciocínio do exemplo da letra C.

 Resposta: C
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