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01. 
A) A conjunção coordenativa adversativa “porém” estabelece relação de oposição entre a posição reformista dos republicanos, que 

discordavam das teses de Euclides da Cunha, e o julgamento histórico que viria a dar razão às críticas escritor. Segundo o autor, não 
haveria condições para a instalação da democracia enquanto um sistema alicerçado na exploração do trabalhador do campo e na 
destruição da terra não fosse erradicado do país: “Gente incapaz e indisposta a romper com as mazelas deixadas pelo latifúndio, 
pela escravidão e pela exploração predatória da terra e do povo”.

B) Segundo Euclides da Cunha, os termos “ordem” e “progresso” que constituem o lema político do Positivismo, cujos ideais visavam 
à busca de condições sociais básicas através do respeito aos seres humanos, não eram respeitados pelos republicanos. Na verdade, 
da mesma forma que o sistema monárquico anterior, a República continuava a mesma prática de exploração do povo, relegando-o 
à exclusão social ou submetendo-o a meios de sobrevivência indignos. 

02. 
A) i. O pronome seus refere-se à ciência 
 ii. O substantivo confronto refere-se ao fato de a humanidade ter se defrontado com o lado “terrível” da ciência 
B) Elas têm o propósito de explicar e exemplificar termos mencionados anteriormente no texto – o adjetivo hipocrático e a expressão 

países isolados respectivamente.  

03.
A) Cantareira já não tem trem. O trocadilho ocorre pela proximidade sonora das palavras tem e trem. Para eliminá-lo, deve-se substituir 

o verbo a fim de evitar a proximidade entre essas palavras ou distanciar o verbo (ter) do seu complemento (trem), a saber: Cantareira 
já não possui mais trem ou Cantareira já não tem mais seu velho trem.

B) Eternizada pelo samba “Trem das Onze”, de Adoniran Barbosa (embora não havia trem nesse horário) (…) O erro gramatical está 
na conjugação do verbo haver: embora não houvesse trem nesse horário. 

04. 
A) i. Apesar de toda pessoa ser um indivíduo singular, com desejos e interesses particulares, é também – potencialmente – um 

representante da humanidade. 
 ii. Embora toda pessoa seja um indivíduo singular, com desejos e interesses particulares, é também – potencialmente – um 

representante da humanidade. 
b) Na primeira frase, a preposição introduz um termo que se encontra ligado ao substantivo condições, estabelecendo entre ele e vida 

ética a relação de pertença. Na segunda frase, a preposição introduz o complemento do adjetivo indispensáveis, denotando alvo.  

05. 
A) [I] O futebol conquistou um papel na sociedade, tanto cultural, quanto econômica e politicamente.
 ou
 O futebol conquistou na sociedade um papel cultural, econômico e político.
 [II] Os clubes buscam a expansão do número de associados bem como a redução dos gastos com publicidade.
 ou
 Os clubes buscam expandir o número de associados bem como reduzir os gastos com publicidade.
B) [III] Diante de tais fatos, fica claro que o futebol exerce uma grande influência no cotidiano do brasileiro.
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