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1. No Brasil, a expectativa de vida ao nascer chegará aos 75 anos já neste ano. .............., "nosso sistema 

de aposentadoria precisa ser totalmente reformulado, para não atravancar o crescimento", alerta o 

demógrafo José Eustáquio Diniz Alves. Considerando-se o contexto, preenche corretamente a lacuna da 

frase acima o que se encontra em:  

a) Todavia  

b) Por conseguinte  

c) Desde que  

d) Porém  

e) Dado que 

 

2. O mau emprego do elemento sublinhado torna incoerente a seguinte frase:  

a) Conquanto não tema a velhice, o autor não deixa de reconhecer os agravos físicos da idade.  

b) Ele não teme a velhice, por mais que tantos se ponham a execrá-la.  

c) Não obstante a decrepitude do corpo, o espírito ainda desfruta de todo o seu vigor.  

d) Ele vê a velhice com simpatia, porquanto não sentiu envelhecer o espírito.  

e) Louvo a velhice, a despeito de alguns verem nela algumas benesses. 

 

3. As orações subordinadas adjetivas classificam-se como explicativas ou como restritivas. As primeiras 

isolam-se por vírgula; as segundas, não. A distinção entre umas e outras se faz, em grande parte, pelo 

significado que essas orações atribuem ao antecedente.  

 Um exemplo de uso de vírgula em que se aplica a regra de pontuação exposta pode ser identificado no 

seguinte segmento do texto:  

a)  Na Paraíba e em Minas Gerais, prepara-se um chá com o botão floral dessecado do cravo-da-índia para 
fazer bochechos e acalmar a dor de dente.  

b)  O uso de dentes humanos e de animais como amuletos e talismãs, que era frequente em tempos antigos, 
ainda tem seus adeptos...  

c)  Para branquear os dentes, recomenda-se esfregar um quarto de limão uma vez por semana nos dentes e 
na gengiva.  

d)  Por tudo isso, embora as pesquisas indiquem que já não existem tantas cáries como antigamente, ...  
e)  Neste país tão cheio de disparidades, cada um deve fazer a sua parte, para exercer de fato a cidadania. 
 
 Marque C para certo e E para errado  
4. As palavras “últimas”, “trânsito”, “econômica” e “contribuírem” recebem acento gráfico por serem 

proparoxítonas 

 

5. Observa-se que a palavra “ordem” não recebeu acento gráfico, assim como seu plural também não o 

receberia. Isso ocorre porque as palavras paroxítonas terminadas em -em/-ens não se acentuam, regra 

da qual a palavra hífens é exceção. 

 


