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01. 
A) Funcionários cogitam uma nova greve e o isolamento do prefeito.
B) Essa reforma agrária, por um lado, fixa o homem no campo, mas, por outro, não lhe fornece os meios de subsistência e de produção.

02. 
A) O trecho que apresenta problema de coerência é: “são muito eficientes, mas só quando prescritos por um oftalmologista”.
B) “Lubrificantes oculares gelados também são muito eficientes, mas não devem ser usados sem a prescrição de um oftalmologista” 

03. 
A) “Também espalharam a língua brasileira pelo centro-sul”
B) Houve a difusão da língua brasileira pelo centro-sul. 

04. O fragmento aborda como tema central o tráfico de pessoas, baseado em informações consistentes de uma ONG renomada e confiável. 
Não há tese nem argumentação, pois se trata de um parágrafo informativo, muito menos não há como comparar os dados, uma vez 
que não foram divulgadas outras informações sobre o assunto.

Resposta: D

05. Má ordenação das ideias, ideias inconsistentes, gordura textual, período truncado.

06. Embora as conjunções “porque”, “visto que” e “uma vez que” possam substituir pois, o uso da conjunção “conquanto” é inapropriado, 
pois ela tem o valor de concessão, como “embora”, “posto que”, “malgrado”, “ainda que” e “apesar de”. 

Resposta: Errado

07. Muitos ainda veem a geração de energia por fontes renováveis como uma iniciativa isolada, incapaz de atender à grande demanda 
de um país continental. A utilização de energias alternativas não pressupõe o abandono imediato dos recursos tradicionais, mas sua 
capacidade não deve ser subestimada. 
A Alemanha, por exemplo, provou como o uso das fontes renováveis pode ser útil ao Estado, à população e ao meio ambiente.  
O país é responsável por cerca de um terço de toda a energia eólica instalada no mundo, representando metade da potência gerada 
em toda a Europa. O investimento em tecnologia também permitiu aos germânicos se destacarem na utilização de combustíveis de 
origem vegetal (biomassa).

08. O texto traz como tema o trote praticado em universidades, não diz se em cidades ou ambientes rurais. Trata-se de uma introdução de 
um texto argumentativo em que fica nítida a tese contrária a essa prática a qual o autor chama de primitiva. Percebe-se que o tema 
só é apresentado depois de uma pequena contextualização. Esse recurso empregado pelo autor de só identificar o referente (tema)
após um elemento que o caracteriza chama-se coesão catafórica.

Resposta: B

09. A falta de estrutura, o recrutamento falho, os péssimos salários, a falta de comando digno e o corporativismo, que impera quando um 
policial comete um crime, são os principais respon sáveis pela extorsão, tortura e assassinatos praticados por integrantes da PM.

10. Um dos poucos casos facultativos da crase acontece com pronomes possessivos femininos (antes de minha, nossa, sua, não é obrigatório 
acentuar). Na alternativa “A”, a crase é obrigatória, por se tratar do termo “casa” especificado (seria sem acento, caso a palavra não 
estivesse definida); na opção “B”, também caso obrigatório de crase (locução adverbial tempo feminina); na última opção, a regência 
do verbo devolver (o quê? / a quem?) provoca a fusão do “a” (preposição) + aquela (pronome demonstrativo).

Resposta: C

naldo – Rev.: KP
10226016-pro_Aula20-Os Principais Defeitos Redacionais


