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TRANSIÇÃO E A UNIDADE TEXTUAL
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01.
A) Incorreto. O sujeito do verbo ‘nascer’ está no plural.
B) Correto. O núcleo do sujeito é o pronome indefinido ‘nenhuma’.
C) Incorreto. O núcleo do sujeito do verbo ‘entrar’ é a expressão ‘cada uma’, que, assim, impõe o uso do verbo no singular.
D) Incorreto. Trata-se do verbo ‘ haver’ impessoal.
E) Incorreto. Igualmente, o verbo principal (‘haver’) ‘impessoal’.
Resposta: B
02.
A) Incorreta. Neste caso, a formulação correta seria: O meio no qual cada indivíduo constrói e expressa sua identidade é a linguagem.
B) Incorreta. A formulação aceitável seria: A linguagem – à qual todos nós estamos sujeitos – constitui um fator de construção e de
expressão da linguagem verbal.
C) Incorreta. O correto seria dizer: A linguagem está inserida no universo das relações humanas, no qual são avaliadas posições, ideias,
emoções e intenções.
D) Correta. Estão adequadas às exigências da regência verbal a ausência da preposição antes do primeiro relativo sublinhado como
a preposição grifada antes do segundo: Admitamos uma linguagem que nos constrói e em que intervimos frente aos diferentes
contextos sociais de interação.
E) Incorreta. O correto seria formular: É insuficiente aquele esquema tradicional dos Elementos da Comunicação, pelo qual um
“remetente” emite uma mensagem pronta.
Resposta: D
03.
A) Incorreta. O sujeito do verbo ‘evidenciar’ é a expressão ‘a pesquisa’.
B) Incorreta. O núcleo do sujeito é o interrogativo ‘qual’.
C) Incorreta. O núcleo do sujeito é o indefinido ‘nenhum’.
D) Correta. O verbo ‘demonstrar’ deve estar no singular para concordar com o núcleo do sujeito ‘a qualidade’.
E) Incorreta. O verbo principal é impessoal.
Resposta: D
04.
A) Incorreto. O correto seria dizer: A leitura é o meio com o qual temos de conviver.
B) Correto. A regência do verbo ‘habituar-se’ pede a preposição ‘a’ ou ‘ com’.
C) Correto. A leitura é o meio em que (ou ‘no qual’, ou ‘com que’ ou ‘com o qual’) podemos conviver. O que está em jogo aqui é a
regência do verbo ’conviver’.
D) Correto. Tem-se acesso a alguma coisa.
E) Incorreto. O correto seria dizer: A poesia a que nos referimos parece etérea.
Resposta: D
05.
A) Incorreto. O verbo destacado não poderia estar na primeira pessoa do plural, pois concorda com o indefinido ‘cada um’ e, não,
com o pronome
B) Incorreto. O verbo destacado não está flexionado corretamente, pois o núcleo do sujeito não é o termo ‘alunos’.
C) Correto. De fato, o núcleo do sujeito é o indefinido ‘nenhum’.
D) Incorreto. O verbo destacado também poderia estar no singular, concordando com o termo mais próximo do sujeito composto.
E) Incorreto. Trata-se do verbo ‘haver’ impessoal.
Resposta: C
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