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01. O texto se caracteriza por desenvolver aspectos da temática de forma previsível como, por exemplo, a frase inicial do texto: 
“Defi nitivamente a publicidade infantil deve ser proibida.”. Apesar de atender ao padrão dissertativo- argumentativo com proposição, 
argumentação e conclusão, a redação recebeu nota 3 devido à previsibilidade com que trata o tema, não ultrapassando o senso comum. 
O desenvolvimento das ideias não ultrapassa os clichês e constatações óbvias: “Pode-se concluir que a publicidade infantil tem uma 
infl uência ruim para as crianças.

02. O texto apresenta nível 4, caracterizando bom domínio da modalidade escrita formal da língua. Seus períodos constituem-se de orações 
completas e sintaticamente bem estruturadas. Apresenta poucos desvios gramaticais, os quais estão relacionados à regência (primeiro 
parágrafo: “diante o”), à pontuação (quarto parágrafo: “os pais e a escola, trabalhem”, “sua formação integral. Possibilitando que 
seja preparada”, “e sim,”) e à grafi a (quarto parágrafo: “valorez”). No primeiro parágrafo, o adjetivo “fácil” é empregado como 
advérbio facilmente, difi cultando o entendimento do trecho, e a palavra “desapropriadas” foi empregada de forma imprópria.

03.
A) As duas passagens são: “afi m de depositar na sepultura do pai uma coroa de saudades” e “...com uma fi ta aonde lia-se estas 

palavras: — A meu marido”.
 Suas correções são, respectivamente: “a fi m de depositar na sepultura do pai uma coroa de saudades” (a locução conjuntiva fi nal 

não pode ser confundida com o adjetivo “afi m”) e “...com uma fi ta onde liam-se estas palavras: — A meu marido” (em primeiro 
lugar, não há verbo que solicite a presença da preposição “a” combinada com a preposição “onde”; em seguida, a voz passiva 
sintética a partir de verbo transitivo direto, caso de “ler”, implica concordância com o sujeito – no caso, “estas palavras”).

B) Em “Iaiá foi com o marido ao cemitério”, a preposição “com” indica companhia; já em “Iaiá beijou com ardor a singela dedicatória”, 
a mesma preposição tem valor de modo.

04.
A) Usando a ironia, Monteiro Lobato parte da hipótese que, se a linguagem coloquial é desprovida de regras e a linguagem escrita 

é subordinada às regras da gramática normativa, então conclui que “a correção da língua é um artifi cialismo”. Este raciocínio é 
falacioso, pois tanto a linguagem coloquial como a escrita mantêm vínculos com a gramática, embora sob aspectos diferentes: a 
primeira com a gramática discursiva, a segunda, com a gramática normativa. 

B) Apenas as expressões “Meter o bico” e “orelhas murchas” pertencem ao universo da linguagem coloquial e poderiam ser substituídas, 
segundo a variedade padrão, por “intrometer-se” e “humilhada”, respectivamente.  

05.
A) Ao contrário do que acontece na imagem à esquerda da propaganda, o mapa-múndi é normalmente representado por um globo, 

palavra que é associada ao nome do jornal “O Globo”, na representação à direita. Nessa oposição, a face do cubo, “quadrado”, é 
associada a conservador, retrógrado, remetendo ao período da História em que se acreditava ser essa a fi el representação da Terra, 
enquanto que a esfera representa o inovador, o moderno.

B) O jornal é moderno, inovador, pois está em contraste com a representação do mapa-múndi que reproduz a antiga ideia de que o 
planeta seria “quadrado”. 
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