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02.
A) Não se conseguiu apurar o motivo POR QUE a atriz se divorciou. (preposição mais pronome relativo).
B) O milionário despendeu milhares de dólares com aquela propaganda. (a grafia correta do verbo é despender.)  

03. 01. “Estamos ANSIOSOS porque o Diretor pode VIR A qualquer momento.”
02. “Se V.Sa. comparecer À reunião, traga CONSIGO SUA agenda.”
03. “PROJETA-SE criar novas comissões daqui A três MESES.”
04. “Apenas duas candidatas REQUERERAM inscrição no concurso para telefonista da Associação Paulista de BENEFICÊNCIA.”
05. “Como não ESTIVESSE A PAR do assunto, o gerente não INTERVEIO.”
06. “Esse candidato não conta com o APOIO da população PORQUE é muito PRETENSIOSO.”
07. “Em que PESEM os argumentos apresentados, o JÚRI não se convenceu.”
08. “Quando se TRATA de problemas tão graves, não DEVE haver tantos EMPECILHOS burocráticos.”
09. “Neste país, sempre HOUVE CIDADÃOS capazes de combater os ESTEREÓTIPOS racistas.”
10. “PROCURAM-SE cabeças inteligentes para atuarem como ASSESSORAS na SEÇÃO de câmbio.”

04. 01. Os candidatos têm grande capacidade de persuasão.
02. Os alunos deverão pôr seu nome na folha de respostas e passar as questões a limpo.
03. O asterisco remetia às observações do capítulo final.
04. Ontem, no período da manhã, nossos alunos assistiram a uma bela aula.
05. Não os vemos há meses.
06. Não te esqueças de telefonar-me, pois preciso falar contigo hoje à noite.
07. Ela começou a ficar meio zonza por volta do meio-dia e meia.
08. Manuel de Macedo, prefeito de Vila dos Confins, renunciou à remuneração a que faria jus como conselheiro.
09. A personagem representava fielmente o estereótipo do mau político privilegiado.
10. Quanto à composição da Diretoria Executiva, proponho que se respeitem as normas.  

05. TEXTO 1: Silverado Conquest - pick-up - camionete - carro – veículo
TEXTO 2: hamsters - ratos - roedores - bichos - animais

06. 
A) “Amantes dos antigos bolachões penam NÃO SÓ para encontrar os discos, MAS TAMBÉM na hora de trocar a agulha, ou de levar 

o toca-discos para o conserto”.
B) A expressão “não só mas também” deve ser usada para manter a ideia de adição enfática. 

07.
a) As expressões “material moderno”, “ensina de maneira cativante” são afirmações categóricas para convencer o leitor.
b) O texto não apresenta justificativas, pois não explica por que o material é moderno, nem por que ensina de maneira cativante.

08.
A) A expressão “a gente” implica concordância no singular. O motivo de adotar “a gente temos” se dá por silepse de número: há 

concordância ideológica ao relacionar “a gente” com um grupo de pessoas.
B) Nosso clube é um dos que têm uma proposta irrecusável.
 Deve haver aqui umas propostas irrecusáveis.  

09.
A) Em “Seu pai já por vezes tinha escrito aos padres pedindo-lhes à permissão para que o menino viesse passar as férias em casa”, 

o uso do acento indicativo de crase não está de acordo com a norma-padrão, uma vez que o verbo “pedir”, em tal ocorrência, 
apresenta bitransitividade: seu objeto indireto é o pronome oblíquo “lhes”, em referência a “aos padres”, e o objeto direto é “a 
permissão”. Desse modo, não há acento indicativo de crase, posto ocorrer apenas artigo antes do substantivo “permissão”; o 
correto é “pedindo-lhes a permissão”.

 Em “... opuseram-se formalmente à ideia, e responderam de forma negativa inicialmente.”, o emprego do acento indicativo de crase 
está de acordo com a norma-padrão, uma vez que o verbo “opor-se” é transitivo indireto, cujo termo regido apresenta preposição 
“a”; considerando que o núcleo do objeto indireto é um substantivo feminino acompanhado por artigo, há ocorrência de acento 
indicativo de crase: “opuseram-se (...) à ideia”.

B) O texto pontuado é “Para um coração de mãe, porém, uma ausência de quatro anos já era excessiva...”. A primeira vírgula é 
justificada pela inversão dos termos da oração: o complemento nominal “para um coração de mãe” antecede o sujeito e o predicado; 
já a segunda vírgula é justificada pelo emprego da conjunção “porém”, coordenada adversativa, que requer tal pontuação logo 
em seguida a ela.   
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10.
A) Os padres acreditavam que Eugênio, devido à sua idade, poderia desistir da vida eclesiástica caso visitasse a família, uma vez que 

seria exposto às tentações mundanas. Sua mãe, no entanto, valeu-se do estado de saúde e de ânimo do garoto para que os padres 
concordassem com uma visita aos familiares após quatro anos de reclusão.

B) Eugênio, fazia já quatro anos, achava-se no seminário sem visitar sua família.  
 A oração indicativa de tempo, intercalada entre sujeito e predicado, mantém o verbo “fazer” no singular por se tratar de verbo 

impessoal. 
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