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1. No texto, há quatro ocorrências do uso de parênteses:  
I.  (fazendo jogo de contraste com o "Consenso de Washington") (L.22-23);  
II.  (gotejamento) (L.43);  
III.  (veja-se o Tea Party nos EUA) (L.53); e  
IV.  ("O Futuro da História") (L.68).  
 Sabendo-se que os parênteses têm usos diversos, é correto afirmar que  
a) as ocorrências II e IV têm o mesmo objetivo. 

b) nenhuma das ocorrências tem o mesmo objetivo.  

c) as ocorrências III e IV têm o mesmo objetivo. 

d) as ocorrências I, II e III têm o mesmo objetivo.  

e) as ocorrências I e II têm o mesmo objetivo. 

 
 “Oralidade e ensino de língua: uma questão pouco ‘falada’”. 
2. No título do artigo de Marcuschi, as aspas empregadas na palavra “falada” indicam  

a) o desvio semântico do termo, da linguagem lógica para a figurada. 

b) a informação da presença de mais discussões orais que trabalhos escritos sobre o tema.  

c) uma crítica à ausência de discussões sobre o ensino da oralidade. 

d) um alerta sobre o excesso de espaço didático dedicado à língua falada.  

e) uma denúncia contra a total ausência do ensino de língua falada nas escolas. 

 

 “Aos que me perguntam o motivo de minhas viagens, geralmente lhes respondo que sei bem do que 
fujo, mas não o que busco”.  

3. Sobre a estruturação desse pensamento, assinale a afirmativa incorreta. 

a) “que me perguntam” especifica o pronome “os” anterior.  

b) “lhes” é um termo redundante.  

c) as três ocorrências do pronome relativo “que” se referem a pronomes anteriores. 

d) o conectivo “mas” indica oposição.  

e) o pronome “o” em “o que busco” deveria ser substituído por “do”. 

 
4. Analise as afirmativas abaixo sobre regência verbal.  

1 – Está correta quanto à regência verbal a seguinte frase: “Os alunos obedeceram às instruções da prova e 
responderam ao questionário”.  

2 – As duas frases a seguir, mantendo o mesmo sentido, estão corretas quanto à regência: “A enfermeira 
assistiu o médico na operação” / “A enfermeira assistiu ao médico na operação”. 

3 – “Banhou-se, barbeou-se e foi-se embora.” Nesta frase, temos exemplo de verbo pronominal. 
4 – Na frase “Feijoada, o prato que todos os brasileiros gostam”, o verbo “gostar” é transitivo direto e, por 

isso, não é precedido de preposição. 
 Assinale a opção que indica as afirmativas corretas.  
a) 1 – 3  

b) 1 – 2 

c) 2 – 3  

d) 3 – 4  

e) 2 – 4 

 


