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01. O uso da locução prepositiva “apesar de” expressa valor concessivo em relação ao que é expresso anteriormente, ou seja, introduz 
ideia contrária à afi rmação “é impossível ter cãibras no coração.

 Resposta: B

02. No texto, o uso do verbo “dever”, logo no início, serve para apresentar uma previsão trágica a respeito das fontes de água potável. 
Em seguida, o autor faz uma apresentação de como será a relação do homem com a água potável em anos posteriores.

 Resposta: D

03. A ideia de rigidez gramatical se encontra clara no Texto I, quando o autor, depois de dizer que o professor “deve ser um guia seguro, 
muito senhor da sua língua”, manifesta clara aversão pelo que ele chama de “língua brasileira”, criticando “a confi ssão de ignorância 
do idioma pátrio”. A defesa da adequação da língua escrita ao padrão atual brasileiro está clara na parte fi nal do Texto II, quando o 
autor demonstra interesse em “aproximar a linguagem da gramática do padrão atual brasileiro”.

 Resposta: E

04. O autor do texto, por meio do emprego da 1ª pessoa do plural, coloca-se como um porta-voz da comunidade indígena brasileira e 
reivindica dos outros brasileiros (não índios) uma visão do índio baseada na igualdade com os demais segmentos da sociedade brasileira. 
O trecho em que essa distinção e a delimitação do grupo no qual o emissor foca seu discurso fi cam mais claras é “Nós não queremos 
tomar o Brasil de vocês, nós queremos compartilhar esse Brasil com vocês.”

 Resposta: B

05. Apesar de se tratar da fala de um indígena, em nome de sua comunidade, destinada a brasileiros inseridos no grupo dos não índios, a 
opção pela norma padrão é a adequada por se tratar, justamente, em um debate com não índios, de uma reivindicação de tratamento 
igualitário. O uso da norma padrão já é uma forma de expressar esse desejo de igualdade, colocado em evidência já na primeira frase 
do texto: “Quando eu falo com vocês, procuro usar o código de vocês.”

 Resposta: B

06. A peça publicitária em questão faz uso de recursos verbais e não verbais com a intenção de levar as pessoas a mudarem seus 
comportamentos frente ao consumo de açúcar. Veja que a intenção dos autores é alertar para um problema mundial – a obesidade, 
relacionando-o a um vilão, o açúcar.

 Resposta: C

07. A confi abilidade da veracidade das informações contidas em um texto depende da fonte de origem de tais informações. O texto inicia-
se com a atribuição das informações a cientistas ingleses, o que é reforçado no meio do texto pela identifi cação de um deles, Anthony 
Mônaco, que não apenas pertence a uma universidade conceituada, mas ainda trabalha em uma seção especializada no assunto 
abordado, o Centro Welcome Trust de Genética Humana de Oxford. Ou seja, trata-se de uma autoridade especialista no assunto em 
questão.

 Resposta: A

08. Comparando os textos I e II, vê-se oposição em relação ao ponto de vista de seus autores. Veja que, no texto I, se fala que a vitamina D 
pode ser encontrada em alguns alimentos, como manteiga, nata, gema de ovo e fígado, além do sol; já no texto II, o autor questiona 
se, de fato, a vitamina D é realmente uma vitamina. Diferentemente do que se lê no texto I, o texto II informa que essa vitamina 
(embora exista na gordura do peixe) não é encontrada em alimentos, a não ser que se produzam artifi cialmente. Portanto, o texto II 
contrapõe-se ao I, porque sugere que a vitamina D é comumente produzida pelo corpo e não absorvida por alimentos (como diz o 
texto I), a não ser que se produzam de forma artifi cial.

 Resposta: C

09. São várias as estratégias de argumentação que podem ser utilizadas na composição de um texto argumentativo, tais como: intimidação, 
comoção, dados estatísticos, comparação, citação de autoridade... Na campanha em questão, chama atenção a apresentação das 
características da programação infantil da TV Cultura. Isso serve de apelo persuasivo às mães, que, segundo a peça publicitária, podem 
confi ar na programação da emissora de TV. 

 Resposta: B

10. A peça publicitária em questão se utiliza de recursos verbais e não verbais e de uma linguagem próxima do público jovem, que se 
constitui num potencial destinatário da campanha. O objetivo maior do autor é levar o leitor a refl etir sobre a inadequada combinação: 
álcool e direção. Daí, vê-se, claramente, que a pretensão é promover uma mudança de comportamento dos jovens.

 Resposta: C
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