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01. Por meio da leitura e da interpretação do texto, é possível identificar os argumentos utilizados pelo autor sobre como superar o problema 
do narcotráfico. O autor faz uma comparação entre os rendimentos dos jovens que trabalham no tráfico e dos que não trabalham e, 
no último parágrafo, afirma que “a única maneira de reduzir a atração exercida pelo tráfico é a repressão”. Ou seja, o texto aponta 
para a necessidade de aumentar a ação policial.

 Resposta: D

02. O principal argumento empregado pelo texto em defesa de sua tese é a enorme disparidade constatada pela Fundação Oswaldo Cruz 
entre a remuneração oferecida pelos programas sociais e pelo mercado de trabalho, de um lado, e o plano de carreira estruturado 
pelo narcotráfico para atrair seus operadores, de outro. Enquanto o Bolsa-Escola oferecia R$ 15,00 mensais por aluno matriculado e o 
mercado de trabalho praticava o teto de R$ 400,00 para 59% dos assalariados; no tráfico, os mesmos R$ 400,00 mensais funcionavam 
como piso salarial e 25% dos aliciados chegavam a ganhar mais de R$ 2.000,00.

 Resposta: E

03. Fale-se que todo texto tem argumentos, pois quem escreve ou fala tem por finalidade levar o leitor ou o ouvinte a concordar com o 
que é dito. No texto em questão, as passagens em que os recursos linguísticos tendem mais a persuasão estão associadas à presença 
da forma do imperativo verbal (como “siga” e “aproveite”!), que visa mudar o comportamento do leitor, tentando-o convencer sobre 
algo ou alguma coisa. Lembre-se de que a sequência textual injuntiva (comum ao uso do imperativo!) tem por objetivo persuadir o 
leitor de algo.

 Resposta: D

04. O gênero textual Editorial costuma ser publicado em jornais e em revistas de circulação local ou nacional. Trata-se de um texto composto 
com dominância da sequência argumentativa e com objetivos claros: expor a visão crítica dos veículos de comunicação sobre um 
determinado assunto.

 Resposta: D

05. A campanha visa conscientizar as pessoas a consumir produtos de forma responsável, ou seja, sem destruir o meio ambiente.

 Resposta: E
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