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Violência no país já supera guerras e ditaduras 
 
Doorgal Borges de Andrada 
 
 “Os números não mentem”. Podem não ser bons, mas, através deles sentimos, a tragédia 
silenciosa por que passa o Brasil, com mortes injustificáveis cujo número supera guerras e 
revoluções. 
 Hoje, morrem no país, em média, no mínimo 130 mil pessoas/ano, de forma „evitável‟: 42 
mil no trânsito (Agência Brasil – 2012) (I); 52,1 mil vítimas de crimes/assaltos (Mapa da Violência 
2013) (II); 30 mil crianças de „doenças da fome‟ (BBC Brasil, dez.2012) (III), e, 10,3 mil 
pessoas/ano não reencontradas - equivalente a 20% das 51,7 mil desaparecidas – (O Globo, 
jan.2012) (IV). 
 130 mil mortes/ano! Número maior que o de brasileiros mortos nos seis anos da guerra do 
Paraguai (1865-70) - a pior tragédia do país – pois, mal preparados, perdemos 15 mil 
soldados/ano. Nos 46 anos (1961-2006), do governante Fidel Castro à frente da ditadura cubana, 
sejam torturadas ou fuziladas, morreram em média 350 pessoas/ano (Anistia Internacional). E, na 
ditadura Pinochet, no Chile (1973-90), estimam uma média de 2.500 mortos/ano. 
 No Brasil, os mortos e desaparecidos no governo militar totalizam 480 pessoas, uma média 
de 24 perdas/ano. E, no final (1942/45) da ditadura Getúlio Vargas, estiveram presos ou 
torturados, em prisões e centros de concentração mais de 3 mil pessoas de origem italiana, 
japonesa e alemã (desconhece-se quantos morreram). 
 Frisamos: perdemos cerca de 130 mil pessoas/ano, por culpa da sociedade ou do poder 
público, uma média bem superior às 350 pessoas/ano vítimas de Fidel, acima das 2.500 
pessoas/ano vítimas de Pinochet, ou, das 24 pessoas/ano decorrente do governo militar. 
 Foi em razão do alto número de soldados mortos no Vietnã e depois no Iraque, que os 
norte-americanos pressionaram o Governo a sair dos conflitos. No Vietnã (1964-75) a média foi 
de 5.600 americanos mortos/ano, e, nos sete anos num explosivo Iraque (2003-10), chegou a 600 
soldados/ano. Repita-se: num só ano perdemos mais do dobro dos 58 mil americanos mortos nos 
12 anos no Vietnã. 
 Nossa batalha diária é perdida nos hospitais mal aparelhados ou sem profissionais; nas 
rodovias sem manutenção; na alta carga tributária que inviabilizam empregos e contratos; nos 
desvios dos recursos da educação (e merenda escolar); na falta de comida e salário nos rincões 
abandonados do país. Também em face dos programas de TV com mensagens sem ética a 
desagregar famílias, ou provocador do consumismo frustrante, e, o sensacionalismo negativo de 
toda a mídia ignorando valores humanitários. 
 Monteiro Lobato nos alertava: “Um país se faz com homens e livros”, pois, na raiz de todos 
os males está o baixo grau de cultura e educação. Cingapura, Coréia, Japão, são bons exemplos 
de como, através de fortes investimentos na educação, se chega ao 1º mundo. 
 Impressionante é o crescimento da criminalidade no Brasil como consequência da venda 
de drogas. Não produzimos cocaína, maconha ou crack, etc., mas, cruzam nossas fronteiras a 
toneladas, debaixo do olhar das autoridades. Necessitamos encontrar um caminho civilizado, 
fraterno e justo, e que a sociedade se eduque, se humanize; e que o governo enxergue a 
realidade e atue com responsabilidade social, ou, dificilmente, o país será respeitado pelos 
demais povos. 
 Essa violência desumana causa temor, seja entre nós, seja mundo afora, e um 
distanciamento das pessoas comprovado também por números: estrangeiros que visitam o Brasil 
- belo e tropical - somam 6 milhões/ano. Porém, ao nosso lado, o pequeno Uruguai recebe mais 
visitantes/ano do que o número de habitantes do país: 3 milhões. No México, chegam a 24 
milhões/ano (4 vezes mais que o Brasil). 
 Hoje a informação não tem fronteiras e ninguém esconde seus erros. Entre visitar nossas 
belezas com risco de perder a vida, o estrangeiro opta de modo transparente: prefere um local de 
paz. 

(http://www.tjmg.jus.br/portal/artigos - com adaptações)  

http://www.tjmg.jus.br/portal/artigos
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Esse texto foi escrito com a finalidade de 
 
A) contar como ocorre o número expressivo de mortes por ano no Brasil. 
B) defender um ponto de vista em relação a um fato no Brasil. 
C) relatar a crueldade pela qual as pessoas passaram em certas guerras e ditaduras. 
D) informar aos leitores a respeito do número de mortes em guerras.  
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O autor, ao desenvolver suas ideias, utilizou de diversos tipos de argumentação. Nas alternativas 
a seguir, assinale aquela que NÃO explicita um argumento utilizado no texto 
 
A) Dados concretos 
B) Citação  
C) Exemplificação 
D) Contraste de ideias 
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No trecho ““Os números não mentem”. Podem não ser bons, mas através deles sentimos a 
tragédia silenciosa por que passa o Brasil, com mortes injustificáveis cujo número supera guerras 
e revoluções.”(1º§) no segundo período, há, entre as duas orações, uma relação semântica de 
 
A) adição.  
B) oposição.  
C) conclusão.  
D) explicação.  
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Sobre o valor semântico referencial dos pronomes destacados a seguir, analise. 
 
I. “Essa violência desumana causa temor, seja entre nós, seja mundo afora, e um distanciamento 
das pessoas comprovado também por números: estrangeiros que visitam o Brasil - belo e tropical 
- somam 6 milhões/ano.” (10º§) – O pronome relativo Que é catafórico, pois faz referência ao 
núcleo do sujeito (Pessoas) citado anteriormente. 
 
II. “Nossa batalha diária é perdida nos hospitais mal aparelhados ou sem profissionais; nas 
rodovias sem manutenção; na alta carga tributária que inviabilizam empregos e contratos;” (7º§) – 
O verbo INVIABILIZAR está corretamente flexionado, pois o pronome relativo Que retoma os 
termos hospitais mal aparelhados ou sem profissionais, rodovias sem manutenção e alta 
carga tributária.  
 
III. “Podem não ser bons, mas através deles sentimos a tragédia silenciosa por que passa o 
Brasil, com mortes injustificáveis cujo número supera guerras e revoluções.” (1º) - O pronome 

possessivo cujo está empregado corretamente, pois, deve‐se colocá‐lo entre o possuidor 
(número) e o possuído (mortes injustificáveis), conforme utilizado pelo enunciador do texto em 
análise. 
 
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 
 
A) I, II e III.     B) I, apenas.     C) II, apenas.     D) III, apenas. 
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Com base no texto, é correto afirmar que   
 
A) o número de mortes no Brasil é menor que a soma de todas as mortes contabilizadas na 
Guerra do Paraguai e na Ditadura Pinochet. 
B) o número expressivo de mortes no Brasil se deve à falha do poder público ou da sociedade. 
C) o Brasil, ao contrário de Cingapura, Coréia, Japão, não investe em cultura. 
D) os estrangeiros preferem visitar o Uruguai, pois a violência no país vizinho é menor. 
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Os entorpecentes mencionados no texto foram citados pelo articulista para 
 
A) estabelecer uma consecução do crescimento da criminalidade em relação à venda de drogas 
que vêm de outros países. 
B) justificar o crescimento da criminalidade. 
C) ilustrar a criminalidade advinda do uso dessas drogas. 
D) exemplificar que o poder público nada faz para impedir que as drogas atravessem as 
fronteiras.  
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Observe a palavra destacada no fragmento a seguir: “ [...] na falta de comida e salário nos 
rincões abandonados do país. Também em face dos programas de TV com mensagens sem 
ética a desagregar famílias [...]” (7º§). O significado mais adequado para a palavra “rincões”, no 
contexto apresentado, é 
 
A) lugares que ficam muito distantes. 
B) lugares com situação financeira precária. 
C) lugares cuja população é abastada. 
D) lugares não reconhecidos pelo poder público. 
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Em relação à pontuação, assinale o trecho do texto que está de acordo com as normas 
gramaticais da língua portuguesa. 
 
A) Podem não ser bons, mas, através deles sentimos, a tragédia silenciosa por que passa o 
Brasil, com mortes injustificáveis cujo número supera guerras e revoluções. (1§) 
 
B) Nos 46 anos (1961-2006), do governante Fidel Castro à frente da ditadura cubana, sejam 
torturadas ou fuziladas, morreram em média 350 pessoas/ano (Anistia Internacional). E, na 
ditadura Pinochet, no Chile (1973-90), estimam uma média de 2.500 mortos/ano. (3º§) 
 
C) No Vietnã (1964-75) a média foi de 5.600 americanos mortos/ano, e, nos sete anos num 
explosivo Iraque (2003-10), chegou a 600 soldados/ano. (6º§) 
 
D) No Brasil, os mortos e desaparecidos no governo militar totalizam 480 pessoas, uma média de 
24 perdas/ano. (4º§) 
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Em todas as frases a seguir, transcritas do texto, as formas verbais estão flexionadas no mesmo 
tempo, EXCETO: 
 
A) “Os números não mentem”. (1º§) 
B) Hoje, morrem no país, em média, no mínimo 130 mil pessoas/ano, de forma „evitável‟. (2º§) 
C) “[...] a tragédia silenciosa por que passa o Brasil.” (1º§) 
D) “[...] torturadas ou fuziladas, morreram em média 350 pessoas/ano [...] (3º§) 
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Assinale a alternativa em que todas as palavras foram acentuadas pelo mesmo motivo. 
 
A) números – trânsito - tragédia 
B) através – país – cocaína 
C) média – evitável – violência 
D) diária – famílias - tributária 
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“130 mil mortes/ano! Número maior que o de brasileiros mortos nos seis anos da guerra do 
Paraguai (1865-70) - a pior tragédia do país – pois, mal preparados, perdemos 15 mil 
soldados/ano. Nos 46 anos (1961-2006) do governante Fidel Castro à frente da ditadura cubana, 
sejam torturadas ou fuziladas, morreram em média 350 pessoas/ano (Anistia Internacional).” (3º§)  
 
Nas alternativas abaixo, há justificativas para o uso dos sinais de pontuação. Assinale aquela 
improcedente. 
 
A) O sinal de exclamação foi utilizado pelo articulista para expressar algo espantoso. 
B) O travessão em “a pior tragédia do país” foi utilizado para esclarecer a Guerra do Paraguai. 
C) As vírgulas em “mal preparados” foram utilizadas para separar o adjunto adverbial deslocado. 
D) As vírgulas em “sejam torturadas ou fuziladas” foram utilizadas para intercalar a oração. 
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Considere a informação a seguir para responder à questão. 
 
Zeugma é uma figura de linguagem que se caracteriza pela omissão de palavras ou expressões 
anteriormente expressas no período. A repetição do termo fica subentendida, sem que isso 
prejudique a compreensão da sentença.  
 
Há um exemplo de zeugma em: 
 
A) 130 mil mortes/ano! Número maior que o de brasileiros mortos nos seis anos da guerra do 
Paraguai. (3º§) 
B) No Brasil, os mortos e desaparecidos no governo militar totalizam 480 pessoas, uma média de 
24 perdas/ano. (4º§) 
C) Frisamos: perdemos cerca de 130 mil pessoas/ano, por culpa da sociedade ou do poder 
público [...] (5º§) 
D) Impressionante é o crescimento da criminalidade no Brasil como consequência da venda de 
drogas. (9º§) 
 
 
 



Leia atentamente a tirinha para responder à questão 13. 
 

 
Disponível em: < https://midicult.wordpress.com/2014/10/23/525 >. Acesso em 15 de maio de 2016. 

 

O efeito de humor provocado pela tirinha deve‐se   
 
A) ao fato de Armandinho não se preocupar com o fato de a mãe do Fabinho ser doméstica. 
B) à expressão coloquial “Braba pra caramba!”. 
C) à utilização da palavra “Doméstica” com sentido pejorativo. 
D) ao fato de Armandinho não compreender o significado da palavra “Doméstica”, pensando 
assim, que se trata de uma mãe domesticável, dócil, opondo-se ao que a mãe dele representa.  
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No primeiro quadrinho da tira, há um período composto e traz o exemplo de uma oração 
 
A) Subordinada Substantiva Subjetiva 
B) Subordinada Substantiva Objetiva Indireta 
C) Subordinada Substantiva Objetiva Direta 
D) Subordinada Substantiva Apositiva 
 
15 
 
No último quadrinho, na oração: “Tenho quase certeza de que ela é selvagem!”, o termo 
destacado exerce função de: 
 
A) Adjunto Adnominal 
B) Complemento Nominal 
C) Objeto Indireto 
D) Aposto   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comentários 
 

01 
 
Esse texto foi escrito com a finalidade de 
 
A) contar como ocorre o número expressivo de mortes por ano no Brasil. 
B) defender um ponto de vista em relação a um fato no Brasil. 
C) relatar a crueldade pela qual as pessoas passaram em certas guerras e ditaduras. 
D) informar aos leitores a respeito do número de mortes em guerras. 
 
A finalidade ou o objetivo de um texto depende do tipo textual ao qual ele pertence.  
 
Tipo textual é a forma de organização de um texto. Na sociedade, circulam diversos textos – 
conto, crônica, piada, charges, artigos de opinião, cartas, notícias, manual de instrução, etc. – que 
chamamos de Gêneros Textuais. Como são muitos, devemos organizá-los em tipos que, 
didaticamente, separamos em três. A saber: 
 

 Narrativo – tem por objetivo/finalidade narrar, contar, relatar um fato, um acontecimento. 
Pertencem ao tipo narrativo os contos, as piadas, as notícias, etc.  

 Descritivo – tem por objetivo descrever, detalhar, pormenorizar uma cena, pessoa, um 
lugar. Pertencem ao tipo descritivo os diários, os relatos (viagens, históricos, etc.), a 
biografia e autobiografia, o currículo, etc. 

 Dissertativo – tem por objetivo refletir, convencer sobre um determinado assunto. São 
divididos em Expositivos (Juízo de Fato – sem opinião) e Argumentativos (Juízo de Valor – 
possui uma tese, ou seja, a opinião forte do autor.). 

 
 São exemplos de textos dissertativos: editorial jornalístico, resenha, artigo, ensaio, 
monografias, etc. (Argumentativos) e trabalhos acadêmicos, seminários, palestras, etc. 
(Expositivos). 
 
 No caso em questão, trata-se de um Artigo de Opinião, gênero textual que se enquadra no 
tipo dissertativo-argumentativo. Por essa razão, o objetivo do texto é Defender um ponto de vista. 
Dessa forma a resposta é a letra B. 
 
 
02 
 
O autor, ao desenvolver suas ideias, utilizou de diversos tipos de argumentação. Nas alternativas 
a seguir, assinale aquela que NÃO explicita um argumento utilizado no texto 
 
A) Dados concretos 
B) Citação  
C) Exemplificação 
D) Contraste de ideias 
 
Conforme já mencionado na questão 1, o tipo dissertativo tem o objetivo de defender um ponto de 
vista, uma opinião (a tese). Para conseguir tal feito, o autor se vale de argumentos que irão 
sustentá-la. Existem vários modos de desenvolver esses argumentos e, assim, passar mais 
credibilidade e informatividade ao texto. Vejamos algumas: 
 

 Dados concretos - são baseados em provas concretas, que procuram evidenciar a tese por 
meio de informações concretas. São usados dados estatísticos, porcentagens, etc.  



Hoje, morrem no país, em média, no mínimo 130 mil pessoas/ano, de forma „evitável‟: 42 mil no 
trânsito (Agência Brasil – 2012) (I); 52,1 mil vítimas de crimes/assaltos (Mapa da Violência 2013) 
(II); 30 mil crianças de „doenças da fome‟ (BBC Brasil, dez.2012) (III), e, 10,3 mil pessoas/ano não 
reencontradas - equivalente a 20% das 51,7 mil desaparecidas – (O Globo, jan.2012) (IV). 
 

 Citação – conhecido também como Argumento de Autoridade, é a sustentação da ideia 
uma fonte confiável, um especialista no assunto, uma frase conhecida de uma pessoa 
célebre, enfim, uma autoridade no assunto abordado.  

 
Monteiro Lobato nos alertava: “Um país se faz com homens e livros”, pois, na raiz de todos os 
males está o baixo grau de cultura e educação. Cingapura, Coréia, Japão, são bons exemplos de 
como, através de fortes investimentos na educação, se chega ao 1º mundo. 
 

 Exemplificação – também pode ser chamado de Argumento por ilustração. Quando o autor 
cita um relato (que pode ser real ou fictício) para ilustrar o que se pretende defender. Algo 
que foi amplamente divulgado e conhecido também serve como argumento. 

 
Cingapura, Coréia, Japão, são bons exemplos de como, através de fortes investimentos na 
educação, se chega ao 1º mundo. 
 

 Contraste de ideias – na verdade, o contraste de ideias é uma das maneiras que o 
articulista utiliza para desenvolver o tópico frasal. Pode-se, por exemplo, começar o 
parágrafo com uma ideia positiva e, no mesmo parágrafo, introduzir um articulador 
discursivo “por outro lado”, assim, contrastando as ideias. O que não aconteceu no texto 
em questão. Sendo assim, a resposta é a letra D. 

 
03 
 
No trecho ““Os números não mentem”. Podem não ser bons, mas através deles sentimos a 
tragédia silenciosa por que passa o Brasil, com mortes injustificáveis cujo número supera guerras 
e revoluções.”(1º§) no segundo período, há, entre as duas orações, uma relação semântica de 
 
A) adição.  
B) oposição.  
C) conclusão.  
D) explicação. 
 
O segundo período começa em “Podem não ser bons [...]”, ou seja, o período vem separado pelo 
ponto final. Nesse período em questão, a conjunção MAS introduz uma ideia contrária 
(adversativa), que pode ser estabelecida também pelas conjunções: todavia, no entanto, porém, 
contudo, etc. Resposta, portanto, letra B. 
 
 
04 
 
Sobre o valor semântico referencial dos pronomes destacados a seguir, analise. 
 
I. “Essa violência desumana causa temor, seja entre nós, seja mundo afora, e um distanciamento 
das pessoas comprovado também por números: estrangeiros que visitam o Brasil - belo e tropical 
- somam 6 milhões/ano.” (10º§) – O pronome relativo Que é catafórico, pois faz referência ao 
núcleo do sujeito (Pessoas) citado anteriormente. 
 
II. “Nossa batalha diária é perdida nos hospitais mal aparelhados ou sem profissionais; nas 
rodovias sem manutenção; na alta carga tributária que inviabilizam empregos e contratos;” (7º§) – 
O verbo INVIABILIZAR está corretamente flexionado, pois o pronome relativo Que retoma os 



termos hospitais mal aparelhados ou sem profissionais, rodovias sem manutenção e alta carga 
tributária.  
 
III. “Podem não ser bons, mas através deles sentimos a tragédia silenciosa por que passa o 
Brasil, com mortes injustificáveis cujo número supera guerras e revoluções.” (1º) - O pronome 

possessivo cujo está empregado corretamente, pois, deve‐se colocá‐lo entre o possuidor 
(número) e o possuído (mortes injustificáveis), conforme utilizado pelo enunciador do texto em 
análise. 
 
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 
 
A) I, II e III.     B) I, apenas.     C) II, apenas.     D) III, apenas. 
 
I - O pronome relativo Que é anafórico, pois faz referência a Estrangeiros. Catafórico é quando 
antecipa. Ex.: Este foi o meu jantar: salada e bife grelhado.  
 
III – Cujo é pronome relativo. A ordem está invertida. 
 
Resposta letra C. 
 
 
05 
 
Com base no texto, é correto afirmar que   
 
A) o número de mortes no Brasil é menor que a soma de todas as mortes contabilizadas na 
Guerra do Paraguai e na Ditadura Pinochet. 
B) o número expressivo de mortes no Brasil se deve à falha do poder público ou da sociedade. 
C) o Brasil, ao contrário de Cingapura, Coréia, Japão, não investe em cultura. 
D) os estrangeiros preferem visitar o Uruguai, pois a violência no país vizinho é menor. 
 
Enunciados desse tipo conferem à questão a compreensão textual, sendo assim, o candidato 
deve retornar ao texto e encontrar a resposta, que, às vezes, pode aparecer de maneira 
parafraseada, ou seja, as palavras estarão diferentes, mas o sentido é mantido.  
 
Quando o enunciado trouxer palavras do tipo: infere-se, deduz-se, depreende-se, subentende-se, 
a questão será de INTERPRETAÇÃO, neste caso, o candidato deverá ativar o conhecimento 
prévio, isto é, o conhecimento de mundo que ele tem em relação ao assunto, sem, é claro, 
extrapolar o que o autor disse no texto. 
 
Resposta B. 
 
06 
 
Os entorpecentes mencionados no texto foram citados pelo articulista para 
 
A) estabelecer uma consecução do crescimento da criminalidade em relação à venda de drogas 
que vêm de outros países. 
B) justificar o crescimento da criminalidade. 
C) ilustrar a criminalidade advinda do uso dessas drogas. 
D) exemplificar que o poder público nada faz para impedir que as drogas atravessem as 
fronteiras. 
 



Questão de compreensão. Voltando ao texto, percebe-se, claramente, a resposta. 
“Impressionante é o crescimento da criminalidade no Brasil como consequência da venda de 
drogas.” A palavra consecução significa consequência.  
 
Resposta A. 
 
07 
 
Observe a palavra destacada no fragmento a seguir: “ [...] na falta de comida e salário nos rincões 
abandonados do país. Também em face dos programas de TV com mensagens sem ética a 
desagregar famílias [...]” (7º§). O significado mais adequado para a palavra “rincões”, no contexto 
apresentado, é 
 
A) lugares que ficam muito distantes. 
B) lugares com situação financeira precária. 
C) lugares cuja população é abastada. 
D) lugares não reconhecidos pelo poder público. 
 
Questão de significação contextual de palavra e expressões. Essas questões são facilmente 
respondidas se o candidato observar bem o contexto em que estão inseridas.  
 
Letra A. 
 
08 
 
Em relação à pontuação, assinale o trecho do texto que está de acordo com as normas 
gramaticais da língua portuguesa. 
 
A) Podem não ser bons, mas, através deles sentimos, a tragédia silenciosa por que passa o 
Brasil, com mortes injustificáveis cujo número supera guerras e revoluções. (1§)  
 
Não se separam o sujeito do verbo nem o verbo dos complementos. Retirar a vírgula após o 
verbo SENTIMOS. 
 
B) Nos 46 anos (1961-2006), do governante Fidel Castro à frente da ditadura cubana, sejam 
torturadas ou fuziladas, morreram em média 350 pessoas/ano (Anistia Internacional). E, na 
ditadura Pinochet, no Chile (1973-90), estimam uma média de 2.500 mortos/ano. (3º§) 
 
Adjunto adverbial anteposto – a vírgula deve aparecer após a palavra “cubana”. Retirar a vírgula 
após a data. 
 
C) No Vietnã (1964-75) a média foi de 5.600 americanos mortos/ano, e, nos sete anos num 
explosivo Iraque (2003-10), chegou a 600 soldados/ano. (6º§) 
 
Adjunto adverbial deslocado – colocar a vírgula após a data. 
 
D) No Brasil, os mortos e desaparecidos no governo militar totalizam 480 pessoas, uma média de 
24 perdas/ano. (4º§) 
 
 
Resposta D. 
 
 
 
 



09 
 
Em todas as frases a seguir, transcritas do texto, as formas verbais estão flexionadas no mesmo 
tempo, EXCETO: 
 
A) “Os números não mentem”. (1º§) 
B) Hoje, morrem no país, em média, no mínimo 130 mil pessoas/ano, de forma „evitável‟. (2º§) 
C) “[...] a tragédia silenciosa por que passa o Brasil.” (1º§) 
D) “[...] torturadas ou fuziladas, morreram em média 350 pessoas/ano [...] (3º§) 
 
Mentem, morrem e passa estão no Presente do Indicativo. Morreram, no Pretérito Perfeito do 
Indicativo.  
 
Resposta D. 
 
10 
 
Assinale a alternativa em que todas as palavras foram acentuadas pelo mesmo motivo. 
 
A) números – trânsito – tragédia  
B) através – país – cocaína 
C) média – evitável – violência 
D) diária – famílias – tributária 
 
Número e trânsito (proparoxítonas), tragédia (paroxítona terminada em ditongo) 
Através (oxítona terminada em e seguido de S), país e cocaína (hiatos) 
Média e violência (paroxítonas terminadas e ditongo), evitável (paroxítona terminada em L) 
Diária, famílias, tributária (todas paroxítonas terminadas em ditongo). 
 
Resposta D. 
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“130 mil mortes/ano! Número maior que o de brasileiros mortos nos seis anos da guerra do 
Paraguai (1865-70) - a pior tragédia do país – pois, mal preparados, perdemos 15 mil 
soldados/ano. Nos 46 anos (1961-2006) do governante Fidel Castro à frente da ditadura cubana, 
sejam torturadas ou fuziladas, morreram em média 350 pessoas/ano (Anistia Internacional).” (3º§)  
 
Nas alternativas abaixo, há justificativas para o uso dos sinais de pontuação. Assinale aquela 
improcedente. 
 
A) O sinal de exclamação foi utilizado pelo articulista para expressar algo espantoso. 
B) O travessão em “a pior tragédia do país” foi utilizado para esclarecer a Guerra do Paraguai. 
C) As vírgulas em “mal preparados” foram utilizadas para separar o adjunto adverbial deslocado. 
D) As vírgulas em “sejam torturadas ou fuziladas” foram utilizadas para intercalar a oração. 
 
O travessão sinaliza um comentário do autor. 
 
Resposta B. 
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Considere a informação a seguir para responder à questão. 
 
Zeugma é uma figura de linguagem que se caracteriza pela omissão de palavras ou expressões 
anteriormente expressas no período. A repetição do termo fica subentendida, sem que isso 
prejudique a compreensão da sentença.  
 
Há um exemplo de zeugma em: 
 
A) 130 mil mortes/ano! Número maior que o de brasileiros mortos nos seis anos da guerra do 
Paraguai. (3º§) 
B) No Brasil, os mortos e desaparecidos no governo militar totalizam 480 pessoas, uma média de 
24 perdas/ano. (4º§) 
C) Frisamos: perdemos cerca de 130 mil pessoas/ano, por culpa da sociedade ou do poder 
público [...] (5º§) 
D) Impressionante é o crescimento da criminalidade no Brasil como consequência da venda de 
drogas. (9º§) 
 
Número maior que o número de brasileiros mortos. 
 
Resposta A. 
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O efeito de humor provocado pela tirinha deve‐se   
 
A) ao fato de Armandinho não se preocupar com o fato de a mãe do Fabinho ser doméstica. 
B) à expressão coloquial “Braba pra caramba!”. 
C) à utilização da palavra “Doméstica” com sentido pejorativo. 
D) ao fato de Armandinho não compreender o significado da palavra “Doméstica”, pensando 
assim, que se trata de uma mãe domesticável, dócil, opondo-se ao que a mãe dele representa. 
 
Armandinho entende que doméstica é mãe dócil, domesticada, já a mãe dele, conforme ele diz 
“braba”, é uma mãe selvagem. Percebe-se que o articulista fez um jogo de oposição entre 
doméstica e selvagem. 
 
Resposta D. 
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No primeiro quadrinho da tira, há um período composto e traz o exemplo de uma oração 
 
A) Subordinada Substantiva Subjetiva 
B) Subordinada Substantiva Objetiva Indireta 
C) Subordinada Substantiva Objetiva Direta 
D) Subordinada Substantiva Apositiva 
 
O Fabinho disse que a mãe dele é doméstica. Trata-se de uma oração subordinada substantiva 
direta. Note que, ao trocar a oração subordinada (que a mãe dele é doméstica) por isso, dessa 
forma: A mãe dele disse isso. O pronome isso completa o sentido do verbo (disse), que é um 
verto transitivo direto, exercendo, portanto a função de objeto direto. Como o pronome isso 
substitui toda a oração, ela exercerá, também, a função de objeto direto. 
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No último quadrinho, na oração: “Tenho quase certeza de que ela é selvagem!”, o termo 
destacado exerce função de: 
 
A) Adjunto Adnominal 
B) Complemento Nominal 
C) Objeto Indireto 
D) Aposto   
 
Conforme vimos na questão anterior, trocando a oração subordinada, que começa com a 
conjunção subordinativa QUE, por isso, ficaria assim: Tenho quase certeza disso. O pronome 
DISSO completa o nome certeza, trata-se portanto de um complemento nominal. 
 
Vale lembrar que, trocando a oração por isso e a frase não fizer sentido, o QUE será um 
pronome relativo, sendo assim, a oração será Adjetiva, neste caso, a oração será adjetiva. Se 
estiver separada por vírgula será Explicativa. Caso a vírgula não apareça, será Restritiva. 
 
Observe: 
 
As frutas de cera que não desbotam são ótimas para decorar restaurantes. 
 
As frutas de cera isso são ótimas... A frase não fez sentido, portanto o QUE é relativo e a oração 
adjetiva restritiva. Caso a oração estivesse separada por vírgula, seria explicativa. 
 
 
 Resposta B. 


