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01. Os verbos das orações subordinadas adjetivas “do qual se afastou” e “contra o qual lutou”, no caso, os verbos “afastou” e “lutou” 
regem, respectivamente, a preposição “de” e “contra”.

 Resposta: B

02. No segmento “É um cidadão em cuja honestidade se pode confi ar”, a preposição “em”, que antecede o pronome relativo “cuja”, é 
regida pelo verbo “confi ar”, cuja função sintática é de verbo transitivo indireto, fato que torna o período correto.

 Resposta: A

03. As frases II e III referem-se à reação que o fi lme provocou no autor do texto. Para não se repetir a palavra “reação”, articulou-se 
o período utilizando-se uma oração subordinada adjetiva restritiva (“que provocou no autor do texto o fi lme sobre Cazuza”). Para 
caracterizar o efeito que a película causou no autor, usou-se a relação de causa e efeito, expressa pelo emprego da locução conjuntiva 
“tão … que”.

 Resposta: C

04. “Preferir” é transitivo direto e indireto, regendo a preposição “a”. Assim está correto o que se indica na alternativa D. Evite construções 
como “Prefi ro mais isso do que aquilo”.

 Resposta: D

05. A reescrita da oração subordinada adjetiva, respeitando as normas de regência, está indicada na alternativa E: “de que você também 
faz parte”.

 Resposta: E

06. O substantivo “respeito” rege preposição a, que, em fusão com o artigo a admitido pelos substantivos femininos “vida”, “valorização” 
e “convivência”, confi gura o fenômeno da crase, sinalizado com o acento grave.

 Resposta: A

07. Na comparação entre dois adjetivos, não tem cabimento usar um deles no grau comparativo, como explica o texto transcrito.

 Resposta: E

08. O espanto do colunista com a presença de crase no título da novela indica que ele veja o fato como “surpreendente”.

 Resposta: B

09. O verbo “preferir” é bitransitivo, regendo a preposição “a”. Assim, fi ca correto o que está indicado na alternativa A.

 Resposta: A

10. O verbo “abdicar” foi empregado como transitivo indireto, regendo a preposição “de”. De acordo com o padrão culto da língua, esse 
verbo também se emprega sem preposição, como transitivo direto: “não abdica a busca”.

 Resposta: E
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