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1: (UECE 2018.1 - 1ª Fase)

No trecho “Uma pessoa é grande quando perdoa [...], quando age não de acordo com o que 
esperam dela, mas de acordo com o que espera de si mesma” , o termo “pessoa”, nas 
expressões destacadas do trecho acima, é retomado por meio de alguns recursos coesivos, a 
saber:

A) elipse, pronome pessoal do caso reto e pronome pessoal do caso oblíquo.

B) pronome pessoal do caso oblíquo, elipse e pronome pessoal do caso oblíquo.

C) elipse, pronome pessoal do caso oblíquo e pronome pessoal do caso oblíquo.

D) pronome pessoal do caso oblíquo, elipse e pronome pessoal do caso reto.
[C]
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A mãe ficou vermelha, isto é, ruborizou, enrubesceu, rubificou, e olhou
a filha com reprovação, isto é, dardejou-a com olhos censórios.

2. A expressão isto é, nos dois empregos realçados na frase acima,

A. introduz a conclusão de que o significado das falas corriqueiras se esclarece mediante uma 
elaborada sinonímia.

B. inicia a tradução adequada de um enunciado anterior cuja significação se mostrara 
bastante enigmática.

C. funciona como os dois pontos na frase Cabelo de gente assim não se torna vulgarmente 
quebradiço: pendoa.

D. introduz uma enumeração de palavras que seriam evitadas pela prima Solange, levando-se 
em conta o que diz dela o cronista Werneck.

E. inicia uma argumentação em favor da simplificação da linguagem, de modo a evitar o uso 
de palavreado rebarbativo.

[C]
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“Chega o Ano Novo, mas os nossos grandes problemas estão nos velhos hábitos
situados naquela zona malandra centrada entre o Estado (essa milionária máquina
gerencial pública com suas regras opostas ao bom-senso) e a sociedade. Nós, os
cidadãos comuns que não recebemos milionários auxílios-residência, não temos
licença-prêmio ou atrasados a receber e nem fomos eleitos para algum cargo
público com o propósito de usá-lo para virarmos nobres e, melhor que isso,
ficarmos fora do alcance da lei. Nós, os comuns, não temos emprego - temos
impostos e trabalho!”

(Roberto DaMatta. O Globo. 04/01/2012)
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3. Levando em conta as relações de coesão estabelecidas pelas palavras
destacadas nas alternativas abaixo, assinale a afirmativa incorreta:

A. “isso” refere-se, anaforicamente, ao termo “virarmos nobres”.

B. “(l)o” recupera, anaforicamente, o termo “cargo público”.

C. “nós” refere-se, cataforicamente, ao termo “cidadãos comuns”.

D. “que” retoma, anaforicamente, o termo “cidadãos comuns”.

E. “suas” remete, cataforicamente, ao termo “regras opostas”.

[E]
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“Todos querem que nós ____________________.”

4. Apenas uma das alternativas completa coerente e adequadamente a 
frase acima. Assinale-a.

A. desfilando pelas passarelas internacionais.

B. desista da ação contra aquele salafrário.

C. estejamos prontos em breve para o trabalho.

D. recuperássemos a vaga de motorista da firma.

E. tentamos aquele emprego novamente.
[C]
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5. (Simulado INEP)
Aumento do efeito estufa ameaça plantas, diz estudo.

O aumento de dióxido de carbono na atmosfera, resultante do uso de combustíveis fósseis
e das queimadas, pode ter consequências calamitosas para o clima mundial, mas também
pode afetar diretamente o crescimento das plantas. Cientistas da Universidade de Basel, na
Suíça, mostraram que, embora o dióxido de carbono seja essencial para o crescimento dos
vegetais, quantidades excessivas desse gás prejudicam a saúde das plantas e têm efeitos
incalculáveis na agricultura de vários países.

O Estado de São Paulo, 20 set. 1992, p.32.
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A) a palavra “mas” contradiz a afirmação inicial do texto: linhas 1 e 2.
B) a palavra “embora” introduz uma explicação que não encontra complemento no restante
do texto.
C) as expressões: “consequências calamitosas” e “efeitos incalculáveis” reforçam a ideia
que perpassa o texto sobre o perigo do efeito estufa.
D) o uso da palavra “cientistas” é desnecessário para dar credibilidade ao texto, uma vez que
se fala em “estudo” no título do texto.
E) a palavra “gás” refere-se a “combustíveis fósseis” e “queimadas” reforçando a ideia de
catástrofe.

O texto acima possui elementos coesivos que promovem sua manutenção 
temática. A partir dessa perspectiva, conclui-se que

[C]
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