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01. 
A) Direcionar mais investimentos para a educação básica, realizando, por exemplo, projetos de escolas em tempo integral, de 

modo a tornar as futuras gerações mais conscientes e preparadas para o mercado de trabalho, sem que necessitem ingressar 
na marginalidade.

B) Aumentar o contingente policial nas metrópoles, de modo a realizar mais investigações sobre crimes, bem como fazer uma 
reformulação nas legislações vigentes, a fi m de tornar as penas mais rígidas.

C) Ampliar as ações afi rmativas e os programas sociais existentes, por meio de inclusão social pelo esporte ou pela realização de cursos 
profi ssionalizantes, a fi m de reduzir a pobreza extrema e evitar o ingresso na criminalidade.

D) Implantar uma política nacional de combate às drogas, por meio, por exemplo, de uma maior fi scalização nas fronteiras 
do país, que pode ser realizada por intermédios de novas tecnologias, como câmeras de monitoramento e veículos aéreos 
não tripulados (VANTs).

02. Em 1, já que se trata de um parágrafo de conclusão, seria necessário um conector conclusivo, como DESTARTE, DESSE MODO. 
Em 2, há uma relação de fi nalidade, sendo necessários conectores, como PARA ISSO, COM ESSA FINALIDADE. Em 3, como há 
uma relação de adição à ideia anterior, seria interessante um ADEMAIS, ALÉM DISSO. Em 4, para iniciar a frase de fechamento 
do texto, também um conector de conclusão, LOGO, PORTANTO, ENTÃO.

03. 
A) No meu papel de gestor das condições de trabalho desta empresa, tenho o dever de relatar alguns erros cometidos por funcionários 

no decorrer dos trabalhos que propiciaram alguns acidentes por aqui, infelizmente fatais.
B) Com este relatório, que devemos apresentar à chefi a deste departamento, a conclusão é a de que os acidentes que ocorreram 

foram por falha humana, sem responsabilidade dos órgãos que atuavam na  execução dos trabalhos.
C) Os acidentes de trabalho, como tivemos o desprazer de relatar neste documento, acontecem sem previsão, e devemos propor que 

seja feito um controle perfeito disso a fi m de evitar a repetição durante os trabalhos.
D) Depois que ocorreram alguns acidentes durante o trabalho, que envolveram nossos funcionários, o relatório os analisou e tem 

por objetivo apontar esses fatos desagradáveis para evitar que isso aconteça novamente.

04. Somente a frase da alternativa C está isenta de falhas de pontuação. Em A, a vírgula separa indevidamente a oração subjetiva 
iniciada pela conjunção “que” e o sujeito “os meninos de hoje” da forma verbal “venham”. Em B, falta uma vírgula para isolar 
devidamente a expressão adverbial “ao contrário das de hoje”. Em D, separa-se indevidamente a oração “para brincar” do termo 
antecedente e o sujeito “os meninos de outros tempos” da forma verbal “preferiam”. Em E, separa-se erradamente o sujeito 
“A variedade de pecinhas com seus diferentes desenhos” do predicado “não era exagerada” e deixa-se de pôr entre vírgulas a 
conjunção adversativa intercalada “no entanto”.

Resposta: C

05. Somente em D o emprego do acento grave indicativo de crase está correto. Nas demais alternativas, houve infrações. Em A, o artigo 
indefi nido “uma” proíbe a crase. Em B, não se usa acento grave antes de verbo. Em C, antes de masculino não ocorre crase. Em E, 
não se põe acento grave no “a”, que se acha no singular, seguido de substantivo no plural, ainda que seja feminino.

Resposta: D

06. Somente a alternativa A atende às exigências do enunciado. As demais contêm falhas. Em B,  “devido o aquecimento” deve 
corrigir-se para “devido ao aquecimento”;  “onde” deve ceder espaço a “cujos”, pois predomina a ideia de posse. Em C,  a frase 
fi cou truncada, pois  falta  a oração principal  para justifi car a subordinada iniciada por “nos quais...”. Em D, também houve 
truncamento, pois a oração adjetiva iniciada pelo pronome relativo “que” não se completa adiante. Em E,  além do truncamento, 
houve outras falhas.

Resposta: A

07. A alternativa C é a única que parafraseia corretamente a frase em questão, tendo em vista que a ideia de contraste expressa 
pela conjunção adversativa “no entanto” é traduzida pela conjunção concessiva “conquanto”, quando se inverteu a ordem das 
orações. Já a expressão” tanto... quanto”, que indica adição,  foi  traduzida pelo par correlato “não apenas... como”.

Resposta: C

08. A alternativa C é a única que atende perfeitamente  ao enunciado em questão, tendo em vista que o adjetivo “incapaz” é bem 
traduzido por “Como não pôde...” e a expressão “que marcou o auge” corresponde a “atingiu seu apogeu”.

Resposta: C

09. A alternativa C é a única correta, tendo em vista que  tanto  a expressão substantiva “o porquê” está perfeitamente grafada e 
empregada  quanto o “por que” (separado sem acento), pois este pode ser substituído pela expressão “a razão pela qual”.

Resposta: C
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10. A única frase que precisa de correção está na alternativa B,  tendo em vista que a expressão “nem por isso”  está mal empregada, o que 
a torna  truncada e incoerente. Reescrita: É fato que a sabedoria popular, como tantas vezes se manifesta em expressivos provérbios, 
não fi ca por isso  livre dos paradoxos.

Resposta: B
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