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1. O fenômeno da globalização econômica ocasionou uma série ampla e
complexa de mudanças sociais no nível interno e externo da sociedade,
afetando, em especial, o poder regulador do estado. _________________ A
estonteante rapidez e abrangência _________ tais mudanças ocorrem, é
preciso considerar que em qualquer sociedade, em todos os tempos, a
mudança existiu como algo inerente ao sistema social.
(ADAPTADO DE TEXTO DA REVISTA DO TCU, nº82)
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A. não obstante – com que.

B. portanto – de que.

C. de maneira que – a que.

D. porquanto – ao que.

E. quando – de que.
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Biscoito Richester sugere um Dia dos Namorados mais sincero 
 

A marca Richester de biscoitos fez uma ação para o Dia dos Namorados criada pela agência Propeg. Como 

seu público é jovem, utilizaram a página do Facebook da marca para sugerir um Dia dos Namorados mais 
sincero e sem frescuras. O conceito utilizado faz ligação com a marca de biscoitos: “sinceridade é o recheio 

do amor”. A ação envolve posts na rede social da Richester, no estilo de cards, que falam algumas verdades 

que normalmente não são ditas entre namorados. Em paralelo, os curtidores da página podiam, através de um 

aplicativo na página da marca no Facebook, sugerir suas próprias sinceridades. As melhores se tornaram 
novos posts e seus autores foram premiados com uma capinha para celular com a sua frase e uma cesta de 

produtos Richester. 
 
Disponível em http://www.dspa.com.br/oia/biscoito-richester-sugere-um-dia-dos-namorados-mais-sincero#.V0DAT_krKHs. Acesso 
em 21/05/2016 
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2. (Prof.ª Flávia Lêda) Na organização dos posts, o conectivo “mas”,
além do seu papel sintático, volta-se para expressar

A. a intensificação dos problemas relativos aos casais.

B. a retificação entre ações aparentemente inconciliáveis.

C. a atenuação entre situações constrangedoras.

D. a quebra de expectativa ante algo normalmente esperado.

E. a ligação entre modos verbais semanticamente semelhantes.
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QUADRILHA
Carlos Drummond de Andrade

João amava Teresa que amava Raimundo
que amava Maria que amava Joaquim 
que amava Lili que não amava ninguém.
João foi para os Estados Unidos, 
Teresa para o convento,
Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para tia,
Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto 
tinha entrado na história
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Nos textos, os conectores ou articuladores de discurso são

excelentes auxiliares na construção da coesão; o uso

devido dessas estruturas contribuirá para a construção e

riqueza de sentidos. No texto quadrilha, a recorrência do

conector “que”
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A. reativa o referente por meio de remissão anafórica.

B. faz remissão anafórica por ser um pronome demonstrativo.

C. estabelece uma ligação temporal com o termo a que se refere.

D. cria um vínculo de natureza estritamente semântica com seu
referente.

E. estabelece remissão exofórica uma vez que seu referente
encontra-se fora do texto.
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