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01. 
A) A pergunta mostra-se ambígua, pois, vindo logo após “ mais de oito imóveis entregues todo dia”, leva a associar, erroneamente, 

“próximo” a “imóvel”: próximo imóvel a ser entregue. Com a leitura da sequência, aparece o signifi cado da pergunta visado pelo 
anúncio: o próximo é referência ao leitor, o próximo a receber um imóvel (ou a realizar um sonho, a comemorar). Diante do contexto 
anterior, a falta de determinação da palavra “próximo” ocasiona a ambiguidade.

B) Quer ser o próximo a realizar um sonho? Quer ser o próximo que realizará (ou: que vai realizar) um sonho?
 Quer ser o próximo a receber um imóvel? Quer ser o próximo que receberá (ou: que vai receber) um imóvel?
 Quer ser o próximo a ser contemplado com um imóvel? / Quer ser o próximo que será (ou: vai ser) contemplado com um imóvel?  

02.
A) A conclusão do leitor é incoerente com a posição defendida por Gilberto Dimenstein. Na oração destacada afi rma-se que é a 

corrupção que provoca a falta de fi scalização e a conivência de alguns setores da elite com esse tipo de infração, ou seja, o leitor 
inverteu os fatores de causa e consequência mencionados pelo jornalista.

B) Segundo Dimenstein, a corrupção é resultado de uma sociedade que não exerce vigilância sufi ciente e é muitas vezes conivente 
com atitudes que revertem para benefício próprio, em prejuízo do Estado ou do bem público.

03.
A) A frase signifi ca que muitas pessoas não concluem aquilo a que se propõem, constroem uma vida sem harmonia, sem sentido.
B) Deus sabe por que acordei hoje com vontade de refl etir sobre assuntos triviais.

04.
A) Há ambiguidade: a ONU solicitou ao Brasil o envio de tropas ou solicitou o envio de tropas ao Brasil?
B) O fato de o objeto indireto “ao Brasil” poder ser entendido como complemento nominal de “envio”.
C) ... solicitou ao Brasil e a mais quatro países o envio de tropas 

05.
A) O termo aqui refere-se ao espaço-tempo do eu lírico e, em sua retomada, assume um valor circunstancial espaço-temporal. O 

substantivo fato refere-se à ideia de a nota verde estar sendo roída, ou seja, destaca a ideia central, representa todo o assunto 
abordado, sintetiza. O pronome ele faz referência ao pai do narrador, de modo que retoma apenas uma palavra. Assim, em termos 
de coesão textual, a própria natureza dos termos retomados marca as diferenças.

B) O protagonista vive um estado de extrema tensão, em virtude da evidência de estar perdendo o dinheiro conquistado. As reticências, 
então, marcam o estado psicológico do personagem.

06.
A) A sequência dos verbos “conhecer”, “oferecer”, “proporcionar” e “alcançar” estabelecem uma relação temporal de continuidade 

e progressão. Em primeiro lugar, é necessário conhecer a atividade do cliente, para depois oferecer propostas que venham a 
proporcionar resultados positivos e correspondam aos objetivos positivos do negócio.

B) Os verbos mencionados devem ser conjugados no modo subjuntivo, na primeira pessoa do plural: Conhecer profundamente os 
negócios de nossos clientes é só o primeiro passo que permite que ofereçamos sempre respostas mais rápidas, proporcionemos 
decisões mais assertivas e alcancemos melhores resultados.  

07.
A) Talvez por se dirigir prioritariamente a uma parcela de público mais jovem em que o espírito de aventura é mais acentuado e a 

informalidade bastante apreciada, a mensagem faz uso da linguagem coloquial através do uso do verbo “ter” em vez de “haver” 
e infringe as regras de regência ao prescindir da preposição “a” exigida pelo verbo “chegar”. Para atender à norma culta, a frase 
deveria ser substituída por “Porque há lugares a que só com espírito de aventura você não chega”.

B) A inclusão da palavra “só” na frase instaura o pressuposto de que, ao contrário do que muitos pensam, o espírito de aventura não 
é o único requisito para se chegar a um lugar de difícil acesso, sendo necessário também um automóvel potente e robusto como 
o que é anunciado. Se a palavra “só” fosse excluída, o sentido do texto seria alterado, pois estabeleceria a ideia de que o espírito 
de aventura era prejudicial e, por isso, impeditivo da ação.  

08:
A) No entanto, bem como, muitas vezes
B) Com o passar dos anos, tal questão, logo

09: Parágrafo corrigido
 Destarte, é preciso ampliar a participação popular no exercício democrático. Para isso, é necessário o incentivo governamental à 

criação de conselhos populares deliberativos, por meio de comissões que promovam a conscientização acerca da importância do 
protagonismo popular. Além disso, cabe à mídia abrir espaços expressivos para as vanguardas de minorias, por intermédio de artigos 
opinativos e cartas dos leitores, como forma de aumentar a consciência política e reafi rmar os valores democráticos. Por fi m, cabe 
à escola promover amplas discussões sobre a importância da participação política e à família dar exemplos coerentes, com o fi to de 
estimular, principalmente os jovens, a serem ativos mantenedores da democracia.
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10.
A) Errada – O pronome realativo “que” exerce atração sobre o pronome oblíquo, colocando-o antes do verbo: que o cercavam.
B) Certa – O advérbio “acertadamente” determina a próclise.
C) Errada – O pronome relativo “que” determine a próclise: e só o que lhe parecia.
D) Errada – O advérbio “quase” exige o uso do pronome antes do verbo: que quase lhe falavam.
E) Errada – O verbo conjugado no futuro do pretérito do indicativo exige mesóclise na norma padrão ou próclise: mais alto o levariam 

/ mais alto levá-lo-iam.
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