
Português

01- As palavras assinaladas nas frases abaixo estão escritas de maneira correta SOMENTE na 
alternativa:
(A) Alguns assertos até permitem o trabalho de meninos, desde que essa atividade não prejudique 
o dezempenho escolar.
(B)  Trabalhar  nem  sempre  significa  prejuízo  ao  adolecente,  pois  pode  transformar-se  numa 
atividade instrutiva, que lhe traga praser.
(C))  Pesquisas indicam que grande parte dos jovens com idade entre quinze e dezessete anos 
dedicam-se ao trabalho informal.
(D)  A  repreção  aos  abusos  no  emprego  da  mão-de-obra  infantil  vem  almentando 
progressivamente nestes últimos anos.
(E) Houve, em determinada época, um crecimento das denúncias de esploração da mão-de-obra 
infantil em algumas empresas.

02- Está clara e correta a redação da seguinte frase:
(A) Viver em círculos fechados é o que muita gente gosta apesar de serem pouco beneficiados em 
razão disto.
(B) Quando se obedece princípios de igualdade a cidadania de que todos almejamos torna-se não 
apenas provável quanto possível.
(C) É bem melhor gozar de um direito coletivamente do que cada um por si, o mesmo ocorrendo 
com os demais.
(D) Verifica-se hoje muitas ações de parceria, onde a meta é o desenvolvimento sustentado, além 
de ser voltado à realização dos direitos humanos.
(E)) Se há algumas razões para que se tenha deixado de crer na possibilidade de uma sociedade 
justa, há muitas mais para que se aceite o desafio de voltar a crer.

03- Está correto o emprego da forma verbal sublinhada na frase:
(A) Ser jovem já não constitue vantagem, na luta por um emprego.
(B) Se o empregador não opor obstáculo ao jovem, este poderá ganhar experiência.
(C) As experiências que os pais reteram serão contestadas pelos filhos.
(D)) A exigência de experiência anterior obstrui o caminho de muitos jovens.
(E) Quando se desfazerem de seus preconceitos, os empresários contratarão os jovens.

04-  Os jovens bem que tentam, mas não se dá  aos jovens a oportunidade de um trabalho que 
recompense os jovens pelos esforços despendidos.
Evita-se  a  repetição  de  palavras  da  frase  acima,  substituindo-se  os  elementos  sublinhados, 
respectivamente, pelas formas:
(A) se dá a aqueles - recompense eles
(B) se dá a eles - recompense-lhes
(C)) se lhes dá - os recompense
(D) se os dá - os recompense
(E) se dá a eles - recompense eles

05- Está correto o emprego da expressão sublinhada na frase:
(A)) Os bons salários a que os jovens aspiram são cada vez mais improváveis.
(B) É mínimo o salário no qual os empresários julgam retribuir o esforço dos estagiários.
(C) O assunto de cujo se trata no texto diz respeito às exigências que se colocam aos jovens.
(D) São desafiadores os novos terrenos com que os jovens se prontificam a explorar.
(E)  Seria preciso  de que se oferecessem oportunidades reais  aos  jovens pretendentes a um 
emprego.



Gabarito
01. C
Comentário: (A) Alguns assertos até permitem o trabalho de meninos, desde que essa atividade 
não prejudique o desempenho escolar.
(B)  Trabalhar  nem sempre  significa  prejuízo  ao  adolescente,  pois  pode  transformar-se  numa 
atividade instrutiva, que lhe traga prazer.
 (D)  A  repressão  aos  abusos  no  emprego  da  mão-de-obra  infantil  vem  aumentando 
progressivamente nestes últimos anos.
(E) Houve, em determinada época, um crescimento das denúncias de exploração da mão-de-obra 
infantil em algumas empresas.

02. E
Comentário: (A) Viver em círculos fechados é do que muita gente gosta apesar de serem pouco 
beneficiados em razão disto.
(B) Quando se obedece aos princípios de igualdade a cidadania a que todos almejamos torna-se 
não apenas provável quanto possível.
(C) É bem melhor gozar de um direito coletivamente do que cada um por si, o mesmo ocorrendo 
com os demais.(ma- estruturada)
(D) Verificam-se hoje muitas ações de parceria, onde a meta é o desenvolvimento sustentado, 
além de ser voltado à realização dos direitos humanos.

03. D
Comentário: (A) Ser jovem já não constitui vantagem, na luta por um emprego.
(B) Se o empregador não opuser obstáculo ao jovem, este poderá ganhar experiência.
(C) As experiências que os pais retiveram serão contestadas pelos filhos.
(E) Quando se desfizerem de seus preconceitos, os empresários contratarão os jovens.

04. C
Comentário: o pronome oblíquo “lhe” quando completa verbo, é objeto indireto , aqui atraído pelo 
advérbio de negação exigindo a próclise; o, a, os, as completando verbos são objetos diretos e na 
frase atraído pelo pronome relativo “que” exigindo a próclise.

05.  A
Comentário: questão de emprego dos pronomes relativos, diretamente ligada à regência verbal e 
nominal 
(B) É mínimo o salário ao qual os empresários julgam retribuir o esforço dos estagiários.
(C) O assunto de que se trata no texto diz respeito às exigências que se colocam aos jovens.
(D) São desafiadores os novos terrenos  que os jovens se prontificam a explorar.
(E) Seria preciso que se oferecessem oportunidades reais aos jovens pretendentes a um


