
GABARITO – FICHA 02 
 
PARTE I - FOCO NA REDAÇÃO 
COMPETÊNCIA I 

HORA DE PRATICAR (p. 7) 

a) Truncamento: construção de um período, que deveria 
sem composto, sem a oração principal. 

b) Justaposição de ideias, emprego de vírgula no lugar do 
ponto. 

c) Truncamento: oração subordinada separada da 
principal por ponto, quando deveria ser por vírgula. 

d) Truncamento: oração subordinada separada da 
principal por ponto, quando deveria ser por vírgula. 

e) Justaposição de estruturas: sem a pontuação 
adequada, não é possível identificar se o adjunto 
adverbial “no mundo contemporâneo” complementa a 
primeira ou a segunda oração. 

HORA DE PRATICAR (p. 9) 

1.  
a) Seria melhor escrever: A vida na Terra poderia ser mais 

tranquila. 
b) Nossa, quantas informações repetidas: “precisamos 

dela para vivermos melhor, para respirarmos melhor, 
para nos alimentarmos melhor” e “ela é um dos pulmões 
da Terra e, portanto, é fundamental para nossa 
sobrevivência.” têm o mesmo sentido. Além disso, é 
redundante dizer “vivermos melhor” junto à “para 
respirarmos melhor”, pois quem vive, também respira. 
Seria melhor escrever: A importância da Mata Atlântica 
é inquestionável, afinal, ela é um dos pulmões da Terra 
e, portanto, é fundamental para nossa sobrevivência.  

c) O “que” não é o único pronome relativo que existe e 
estabelece coesão a um texto. Prefira fazer 
substituições ou excluir o pronome quando possível: 
Este é o menino, o qual sugeriu que o mutirão fosse 
realizado em todo o setor.  

2.  

a) De acordo o advogado e político rebelde Nelson Mandela, 
(INSERIR VÍRGULA) a educação é a arma mais poderosa 
que se pode usar para mudar o mundo. O Brasil, porém, está 
com uma grande fragilidade nesse campo. Isso se evidencia 
não só pela deficiência do ensino em varias (VÁRIAS) 
instituições como também pela má formação dos 
professores. 

b) Em 2013, dados da Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios), evidenciou (EVIDENCIARAM) uma redução 
de 720 mil no número de casados. Isso ocorre, pois, a maioria 
das pessoas não estão (PREFIRA ESTÁ, APESAR DE SER 
FACULTATIVO) mais dispostas (DISPOSTA) a passar suas 
vidas ao lado de alguém que ela julgue ser insipiente, sub-
estimando (SU-BES-TI-MAN-DO) assim sua capacidade 
afetiva e familiar. Revela-se, portanto, um perfil relativamente 
mais frio e objetivo como motivação de insucesso dessas 
relações. 

c) Além disso, destaca-se a falha no ensino com o (COMO) 
meio de levar o pais (PAÍS) a um retrocesso. Conforme 
Durkheim, o fato social é uma maneira coletiva de agir e de 
pensar, dotado de exterioridade, generalidade e 
coercividade. Seguindo essa lógica, derivasse (DERIVA-SE) 
uma problemática em relação à construção dos docente 

d) Por outro lado (INSERIR VÍRGULA) casais do mesmo sexo 
procuram arduamente pelos seus direitos de serem inseridos 
no processo de adoção, tendo em vista que há mais de 60 mil 
parceiros homossexuais no país. Com isso, a esperança de 
fazer parte de um laço familiar aumenta por parte de crianças 
e adolecentes (ADOLESCENTES). Pouco a pouco (INSERIR 
VÍRGULA) este (ESSE - ANÁFORA) quadro de desigualdade 
entre heterossexuais e homossexuais vai perdendo vez, pois 
a recusa à adoção precisa ser fundamentada em fatos reais 
e não apenas com meras suposições. Negar essa 
possibilidade de adoção é mascarar o preconceito à (USE A 
OU ÀS) condições sexuais diferentes das demais 

 
 

COMPETÊNCIA II 
 

HORA DE PRATICAR (p. 14) 
 
Comentário geral: 
I. São 10 sequências textuais sobre diferentes temas que 
revelam maneiras diferentes (mais e menos complexas/ mais 
e menos organizadas/ mais e menos claras) de se 
materializar posicionamentos do autor nos textos. A leitura 
cuidadosa vai fazer com que você comece a se tornar mais 
crítico em relação a escolha da maneira de apresentar seu 
texto daqui pra frente. 
II. Cada correção apresentada representa uma sugestão e 
não a única forma possível.  
III. Na maioria das frases, a expressão “É possível afirmar 
que” não está errada, mas é desnecessária. 

a) CORREÇÃO: Devido à inversão da pirâmide etária no 
Brasil, pode-se perceber que os planos de previdência 
privada têm feito alterações para se adaptar a essa nova 
realidade. TEMA: A inversão da pirâmide etária no Brasil 
ou semelhante. 

b) CORREÇÃO: As mídias, em geral, têm influenciado 
significativamente o comportamento econômico da 
classe média brasileira nos últimos anos. TEMA: A 
influência da mídia sobre a classe média brasileira. 

c) CORREÇÃO: Devido à independência do aluno em 
relação a seus mentores no ensino a distância, é 
necessário que haja maior organização do estudante em 
relação a seus materiais didáticos. TEMA: A questão do 
ensino a distância . 

d) CORREÇÃO: A população brasileira está em processo 
de envelhecimento. Isso se evidencia pelo aumento da 
expectativa da vida, causado, principalmente, pelo estilo 
de vida mais saudável que alguns idosos têm buscado 
praticar. TEMA: Inversão da pirâmide etária no Brasil 

e) CORREÇÃO: A Polícia Militar está empenhada em 
diminuir os casos de violência entre torcidas nos 
estádios brasileiros, visto que... TEMA: Violência nos 
Estádios de Futebol, Violência no esporte ou 
semelhante. 

f) CORREÇÃO: Nos últimos anos, as indústrias vêm 
produzindo uma grande quantidade de livros digitais. 
Isso significa ... TEMA: Tecnologia da educação, 
educação a distância ou semelhante. 

g) CORREÇÃO: As coletas seletivas realizadas em 
Pernambuco são de suma importância para preservação 
do meio ambiente, pois... TEMA: Preservação do meio 
ambiente, crescimento sustentável ou semelhante. 

h) CORREÇÃO: Com o crescimento das instituições de 
ensino a distância no Brasil, é preciso maior organização 
do material didático, tendo em vista... TEMA: Tecnologia 
da educação, educação a distância ou semelhante. 

i) No que se refere ao aumento da qualidade de vida dos 
idosos no Brasil, é possível perceber que esse 
fenômeno representa o fator principal para as atuais 
mudanças nos planos de previdência social. TEMA: A 
inversão da pirâmide etária no Brasil ou semelhante. 

j) CORREÇÃO: A violência nos estádios brasileiros é cada 
vez mais preocupante e recorrente. Isso exige maior 
intervenção do Estado com medidas preventivas, como 
a proibição de bebidas alcoólicas nos locais dos jogos. 
TEMA: Violência nos Estádios de Futebol, Violência no 
esporte ou semelhante. 
 

 
PARTE II - FOCO NAS LINGUAGENS 

INTERPRETAÇÃO DE TEXTO NÃO VERBAL E MISTO  

HORA DE PRATICAR (p. 20 a 22) 
 

01 – Alternativa “b”. Para o melhor entendimento da questão, 
é preciso observar todos os elementos presentes nos 
quadrinhos, entre eles, as linguagens verbal e não verbal. A 
linguagem não verbal é representada pelos recursos gráficos 



utilizados pelo cartunista, com destaque para a imagem da 
mulher que, à medida que a história é contada, sofre 
ampliação, simulando o efeito de close muito utilizado no 
cinema. 
02 – Alternativa “c”. Apesar da predominância da linguagem 
não verbal, a linguagem verbal colabora para a construção de 
sentidos da tirinha. 
03 –  Alternativa “c”. A intenção do gráfico é demonstrar o 
aumento no número de casamentos entre pessoas acima de 
60 anos em relação ao número de casamentos da população 
brasileira fora dessa faixa etária, assim como o aumento da 
população acima de 60 anos no mercado de trabalho. 
04. B 
05. B 
06. C 
07. E 
08. A 
09. C 
10. B 

 
 

FUNÇÕES DA LINGUAGEM 

HORA DE PRATICAR (p. 25 a 31) 

01. B 
02. C 
03. E 
04. D 
05. B 
06. D 
07. E 
08. E 
09. B 
10. E 
11. D 
12. E 
13. D 
14. B 
15. B 
16. D 
17. A 
18. A 
19. C 
20. A 
 

 
 
PARTE III – EM DIA COM A GRAMÁTICA 
 

HORA DE PRATICAR (p. 35 a 38) 
 
01. E – questão nula 
02. A 
03. B 
04. A 
05. C 
06. B 
07. A 
08. A 
09. A 
10. A 
11. A 
12. A 
13. A 
14. C 
15. D 
16. C 
17. A 
18. A 
19. E 
20. A 
 


