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01. No texto I, após a expressão “ou seja”, vem traduzido de outro modo o mesmo sentido de “gasto social distributivo”, o que configura
uma paráfrase. Afinal, ser pouco distributivo equivale, no contexto, a haver uma redução pequena na desigualdade de renda.
A seguir, o elemento coesivo “por exemplo” introduz casos de ajustes do pacto social que, segundo o texto, seriam necessários.
Trata-se, portanto, de uma exemplificação. Já no texto II, a locução “apesar de” introduz o elemento mais fraco da seguinte oposição:
de um lado, a constituição foi muito reformada; do outro, seus princípios fundamentais sofreram poucas alterações. Logo, existe uma
relação de concessão. Por fim, o termo “para” é seguido daquilo que é tido como o objetivo das alterações da Constituição feitas
pelo governo (implementar e atualizar seus programas), marcando, assim, uma relação de finalidade.
Resposta: C
02. A atenção à área social como marca da Constituição já é apontada no primeiro parágrafo do texto I, quando se enfatizam os avanços
obtidos no setor, exemplificados no parágrafo seguinte. O tema também é assinalado pelo texto II, segundo o qual houve uma
constitucionalização das demandas sociais no país.
Resposta: B
03. A realização de reparos na Constituição é explicitamente defendida no penúltimo parágrafo do texto, que trata da exigência de ajustes
do nosso pacto social. A necessidade de mudança, contudo, não impede que o texto reconheça êxitos, que deveriam ser mantidos.
Percebe-se isso, por exemplo, no terceiro parágrafo, que tem como pressuposto que a queda da desigualdade de renda e da pobreza,
bem como a estabilização da economia, representaram avanços para o país. Por fim, a importância de ampliar o investimento público
e diminuir tributos é apontada no último parágrafo, quando se afirma que os ajustes são requisitos para aumentar tais investimentos
e reduzir a carga tributária.
Resposta: A
04. Na primeira lacuna, o pronome “cuja” estabelece entre o antecedente “assustadoras crises dos viciados” e o consequente “fúria”
uma relação de posse. Na segunda lacuna, a conjunção “enquanto” estabelece relação de simultaneidade para configurar um paralelo
entre os efeitos danosos do uso do crack e as decisões das autoridades em Brasília sobre “as marchas da maconha”.
Resposta: C
05. Ao descrever efeitos graves provocados por uma droga pesada como o crack e ao afirmar que drogas leves são a porta de entrada
para aquelas, o texto está pondo em questão a liberação das “marchas da maconha”.
Resposta: E

Raul: 10/06/16 – Rev.: JA
10523016-fix-Aula 26 - A Coesão, a Coerência e a Progressão Textual

OSG.: 105230/16

