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1. Em: “Elas estavam ganhando de goleada...” 

(linha 03), o pronome faz referência às:

a) Graves tuberculoses.

b) Grandes epidemias.

c) Doenças humanas.

d) Todas as bactérias.

e) Terríveis mortes. B
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2. A expressão utilizada no início da frase:

“Não à toa, os micróbios por trás das grandes

epidemias (...) mataram mais de 1 bilhão de

humanos.” (linhas 01 a 03), estabelece coesão

com a informação anterior, nos levando a

interpretar o fato relatado depois como:

a) uma tragédia horrível.

b) um acidente inusitado.

c) uma triste calamidade.

d) uma consequência natural.

e) um acontecimento fortuito.

D
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A amoreira gigante está à sua frente. O tronco destaca-se do sincretismo da

mata e o homem percorre seu tronco com os olhos: a folhagem da árvore

mistura-se à profusão de tons verdes que o encerra na mata. Só o tronco da

árvore se destaca, se individualiza. Tal é o Mayombe: os gigantes só o são em

parte, ao nível do tronco, o resto confunde-se na massa. Tal o homem. As

impressões visuais são menos nítidas e a mancha verde predominante faz

esbater progressivamente a claridade do tronco da amoreira gigante. As

manchas verdes são cada vez mais sobrepostas, mas, num sobressalto, o

tronco da amoreira ainda se afirma, debatendo-se. Tal é a vida.

PEPETELA. Mayombe. Luanda: Edições Maianga, 2004. p. 266.
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3. O texto apresenta uma organização lógica que possibilita seu

entendimento. A relação linguística que auxilia na coerência e na coesão do

texto consiste na

a) retomada dos termos integrantes da oração.

b) disjunção entre o todo e suas partes.

c) negação de afirmações absolutivas.

d) identidade entre as ideias centrais.

e) Retomada dos termos acessórios da oração.

B
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4. A correção gramatical e os sentidos do texto

1A3-II seriam preservados se o termo “Em

decorrência disso” (ℓ.16) fosse substituído pela

seguinte expressão.

a) Devido isso

b) Em suma

c) Por conseguinte

d) Consoante isso

e) Para tanto
C
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