
PORTUGUÊS

01.  Se o verbo da oração "mas a maioria dos analistas aposta" estivesse flexionado no plural - 
apostam -,  o  período  estaria  incorreto,  visto  que,  de  acordo  com a  prescrição  gramatical,  a 
concordância verbal, em estrutura dessa natureza, deve ser feita com o termo "maioria".

02. A mesma regra de concordância que permite dizer "é assim que boa parte dos internautas se 
comunica" permite que se diga: é assim que boa parte dos internautas se comunicam.

03. Seria mantida a concordância verbal no trecho "As mulheres, em todo o mundo, têm de passar 
por muitos obstáculos" retirando-se o acento circunflexo da forma verbal "têm".

04. O sentido e a correção gramatical seriam mantidos se no trecho “Uma empresa júnior, sempre 
sediada em uma universidade, é formada”, o segmento sublinhado fosse deslocado para o início 
do período,  da seguinte forma: Sempre sediada em uma universidade,  uma empresa júnior é 
formada.

Texto I

Num país territorialmente gigante, em que a censura restringe o acesso à rede para milhões de 
usuários, a Internet tende a se tornar a ferramenta de maior integração nacional ao aproximar 
moradores urbanos e rurais, que falam dialetos variados, mas que têm apenas um tipo de escrita. 
A China ganha 100 novos internautas por minuto. É o segundo país com mais usuários online no 
mundo – cerca de 162 milhões -, atrás apenas dos Estados Unidos da América (EUA), onde há 
quase  200  milhões.  A respeito  das estruturas  e  das idéias  do texto  acima,  e  considerandoA
a  atual  fase  de  modernização  econômica  da  China,  que  busca  acompanhar  a  evolução 
tecnológica mundial em marcha, julgue os itens seguintes.

05. O que dificulta a aceleração do desenvolvimento chinês é a exigüidade de território para uma 
grande população.

06.  Infere-se do texto que, hoje, a população urbana da China supera em muito o número de 
habitantes no campo.

07.  Ao adotar o inglês como idioma oficial e como único tipo de escrita usado no país, a China 
conseguiu inundar o mercado mundial com seus produtos baratos.

08.  O atual processo de desenvolvimento econômico chinês vincula-se diretamente à abertura 
política que tem levado o país a democratizar-se rapidamente.

09. O vocábulo inicial do texto, “Num” (L.1), corresponde, no padrão culto da língua, à contração 
entre Nem e um.

10. A palavra “têm” é acentuada porque está no plural para concordar com “moradores”.



GABARITO

01. E
Comentário: A concordância poderá ser feita das duas formas: com o verbo concordando, no 
singular, com o termo “maioria”, ou no plural, com o termo determinante “dos analistas”.

02. C
Comentário: Assim como na questão 46, a concordância poderá ser feita das duas formas.

03. C 
Comentário: O acento difere o verbo “ter” no plural e no singular: ele tem; eles têm.

04. C 
Comentário: Não haveria prejuízo de sentido, nem gramatical.

05. E
Comentário: “Exiguidade” significa escassez, e não é isso que ocorre na China que, no texto, é 
considerado um país “territorialmente gigante”.

06. E
Comentário: Não há evidências dessa informação no texto.

07. E
Comentário: Não há evidências dessa informação no texto.

08. E
Comentário: Mais uma vez, o texto não cita nada referente ao que é afirmado no enunciado da 
questão. Logo, o candidato não pode avaliar a assertiva como correta.

09. E
Comentário: A contração ocorre com os termos Em + um.

10. C
Comentário: Moradores TÊM um tipo de escrita.


