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01. 
A) A alternativa A está incorreta, pois a supressão do trema, feita pelo último Acordo Ortográfi co, não alterou a grafi a das palavras 

‘distinguir’ e ‘sequidão’, já que essas palavras não eram grafadas com trema;
B) A alternativa B está incorreta, porque a regra que prevê acento em todas as palavras proparoxítonas não justifi ca o acento de 

palavras como ‘rúbrica’ e ‘púdica’, que não recebem acento, pois não são proparoxítonas;
C) A alternativa C está incorreta, pois não se grafam com h as palavras ‘umidade’ e ‘ojeriza;
D) A alternativa D está incorreta, pois as palavras ‘pretensioso’ e ‘ansioso’ são grafadas com s;
E) A alternativa E está correta, pois, de fato, deve grafar-se com ç a palavra ‘exceção’ e com ss a palavra ‘repercussão’.

 Resposta: E

02. A alternativa A está incorreta, pois não se usa sinal indicativo de crase antes de palavra no plural, exceto se o artigo anterior também 
estiver no plural; A alternativa B está incorreta, pois não se usa crase antes de palavras masculinas; A alternativa C está incorreta, porque 
não se usa crase antes de verbo no infi nitivo; A alternativa D está correta, pois, neste caso, o artigo ‘a’ se funde com a preposição ‘a’, 
que é requerida pelo verbo ‘aludir’; A alternativa E está incorreta, porque não se usa crase antes da palavra ‘todos’.

 Resposta: D

03. A alternativa A está incorreta, porque a expressão ‘ser compatível’ é regida pela preposição ‘com’. A alternativa B está incorreta, 
porque a expressão ‘estar à disposição’ é regida pela preposição ‘de’. A alternativa C está correta, pois, de fato, o termo ‘devido’ é 
regido pela preposição ‘a’. A alternativa D está incorreta, porque a expressão ‘ser preferível’ é regida pela preposição ‘a’. A alternativa 
E está incorreta, porque a expressão ‘ser propenso’ é regida pela preposição ‘a’.

 Resposta: C

04. A alternativa A está incorreta, pois o verbo ‘existir’ deveria estar no plural, em concordância com ‘sites e blogs’. A alternativa B está 
correta, pois a forma verbal ‘veem-se’ concorda com ‘notícias’. A alternativa C está incorreta, pois o verbo ‘ser’ deveria concordar com 
o termo ‘alcance’, que está no singular. A alternativa D está incorreta, pois o verbo ‘sobrar’ deveria estar no plural, em concordância 
com ‘veículos’; A alternativa E está incorreta, pois o verbo ‘haver’ é impessoal, e transfere sua impessoalidade para o verbo que, com 
ele, compõe uma locução verbal. Fica, pois, no singular.

 Resposta: B

05. A alternativa (D) é a correta. Para isso, deve-se atentar para as expressões “tanto mais” e “quanto mais”, que estabelecem uma relação 
de proporcionalidade entre “cultura” e “rituais”. A quantidade e a exuberância dos rituais que os indivíduos têm à disposição são 
proporcionais à riqueza de sua cultura. Essa ideia concorre para caracterizar o futebol como um dos símbolos da riqueza cultural de 
um povo, conclusão à qual não leva nenhuma das demais alternativas.

 Resposta: D

06. A única alternativa em que o segmento transcrito é uma paráfrase explicativa do trecho citado é a letra A. Nela se apresenta com 
outras palavras a mesma ideia desse trecho. As ideias expressas nas demais alternativas não podem ser consideradas paráfrases do 
trecho em questão, pois nos demais trechos o autor se limita a fazer comentários sobre o futebol enquanto esporte coletivo, sem 
considerações a respeito da formação educacional que esse esporte proporciona a seus atletas.

 Resposta: A

07. A alternativa que apresenta a passagem do texto em que se expressa uma oposição de ideias é a letra (B). Para perceber isso, deve-se 
observar a relação de oposição entre “o futebol não passa de um poderoso instrumento de alienação” e “o futebol é um grande ritual 
pedagógico da alma coletiva”, estabelecida pela expressão “na verdade”, que introduz a tese do autor, contrária à tese defendida por 
“certos tipos de intelectuais”. Nas demais alternativas, não se expressa oposição de ideias nas passagens do texto transcritas.

 Resposta: B

08. O enunciado em que, por meio de uma metáfora, o autor do texto critica os que não reconhecem o futebol como símbolo da cultura 
encontra-se na alternativa (C). Essa crítica é feita pela comparação implícita (metáfora) dos traços de similaridade – ambos devoram 
e fragilizam a cultura ocidental – entre “dicotomias maniqueístas” e “câncer”.

 Resposta: C
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09. Somente na alternativa (B) o item gramatical em destaque – o pronome que – não funciona como recurso coesivo. Em (A), por exemplo, 
o pronome isso remete à ideia apresentada no enunciado anterior – de que para muitos o futebol só perde para o Carnaval entre 
os grandes exemplos de alienação social no Brasil; na alternativa (C), o pronome sua refere-se aos grandes rituais de uma cultura – 
a prática destes; em (D), o pronome esse remete à ideia de que apenas o que se aprende nas universidades pode ser considerado 
cultura, relegando a um plano irrelevante tudo que é espontâneo e popular; em (E), o pronome ele retoma “o jogo futebol” / “esporte 
nacional”.

 Resposta: B

10. 
A) Em função de (Diante de) tais fatos, fi ca claro que o futebol exerce uma grande infl uência no cotidiano do brasileiro. 
B) O técnico declarou aos jornalistas que, para o próximo jogo, ele tem uma carta na manga. Há outras possibilidades de redação.
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