
PORTUGUÊS

A estabilidade do sistema é sustentada pela harmonia entre a consciência dos indivíduos e  
as relações sociais de produção. Como essa congruência é frequentemente rompida,  é  
necessário que as relações sociais sejam concretamente organizadas para garantirem a  
reprodução dessas relações. O sistema educacional contribui para integrar os indivíduos  
no sistema econômico por meio de uma correspondência estrutural entre suas relações  
sociais e as relações de produção.

(Lia Freitas, A Produção de Ignorância na Escola, com adaptações)

01. A palavra congruência significa ponto de adequação, certa harmonia entre as partes de um 
todo.

02. É  correto  afirmar  que  a  congruência  frequentemente  rompida  refere-se  ao  sistema 
educacional.

03. As palavras consciência,  indivíduos, congruência são acentuadas em obediência a regra 
das paroxítona terminada em ditongo.

04. Como essa  congruência  é  frequentemente  rompida,  é  necessário  que  as  relações  
sociais sejam concretamente organizadas para garantirem a reprodução dessas relações.  
Os termos destacados poderiam ser substituídos em prejuízo semântico por Já que e a fim de.

05. Na oração “Houve problemas na execução da tarefa”, é correto afirmar que para que o 
complemento verbal seja sintaticamente um sujeito é necessário substituir  o verbo haver pelo 
verbo existir no plural.

06. É incorreto afirmar que há incorreção gramatical no fragmento Carro e motos modernos são 
o desejo de muitas pessoas que gostam de novidades.  Para conduzir  uma moto e um 
automóvel é preciso proteger a caixa toraxica com o cinto de segurança.

GABARITO

01. C
Comentários: Segundo o dicionário Houaiss é “qualidade do que é congruente; coincidência ou 
correspondência de caráter ou qualidades; conformidade, concordância, harmonia

02. E
Comentários: A congruência   não se refere ao sistema educacional,  mas sim à  questão da 
harmonia  entre  a  consciência  dos  indivíduos  e  s  relações  sociais  de  produção,  fatores  que 
sustentam, segundo  o texto, a estabilidade do sistema.

03. C
Comentários: Toda paroxítona terminada em ditongo deve ser acentuada. Essa regra não foi 
alterada com o novo acordo ortográfico. 

04. C
Comentários:  A conjunção  como  quando  inicia  o  período  e  é  sinônimo de  “já  que”  é  uma 
adverbial  causal  e por  isso a substituição é  correta;  “para  que”  é sinônimo e  a fim de (que) 
introduzindo uma oração adverbial final, nesse caso reduzida de infinitivo.



05. C
Comentários:  O verbo  haver  no sentido  de existir  é  impessoal  e por  isso não é pluralizado 
porque caracteriza uma oração sem sujeito. O verbo existir é pessoal e concorda com o sujeito.

06. C
Comentários: A palavra é tórax, mas a caixa é torácica.


