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 A violência de que participavam, ou que combatiam, é esquecida. O museu parece assim 
desempenhar um papel de pacificação social. (1° parágrafo) 

 
1. Mantendo-se, em linhas gerais, o sentido original, caso a segunda frase seja subordinada à 

primeira, o período resultante será: 
a) Como a violência de que participavam, ou que combatiam, é esquecida, o museu parece 

desempenhar um papel de pacificação social. 
b) A violência de que participavam, ou que combatiam, é esquecida, de maneira que o museu parece 

desempenhar um papel de pacificação social. 
c) A violência de que participavam, ou que combatiam, é esquecida; portanto, o museu parece 

desempenhar um papel de pacificação social. 
d) O museu parece desempenhar um papel de pacificação social, uma vez que a violência de que 

participavam, ou que combatiam, é esquecida. 
e) Conquanto o museu pareça desempenhar um papel de pacificação social, a violência de que 

participavam, ou que combatiam, é esquecida. 
 
 “Mais de 1 bilhão de humanos ainda sofrem, em pleno século 21, com doenças cujo controle é não 

só possível, mas também relativamente barato - eis um fato que depõe contra o atual estágio de 
nossa organização global.” 
 

2. Na frase acima, 
a) a correlação estabelecida por não só... mas também pode ser igualmente estabelecida por "tanto ... 

quanto também". 
b) cujo pode ser substituído, sem prejuízo da correção e do sentido, por "de que seu". 
c) o emprego de sofrem, no plural, é a única forma aceitável de concordância, segundo a norma-

padrão. 
d) a expressão com doenças exprime ideia de "conformidade". 
e) o emprego de depõe é que infunde o sentido de negatividade ao segmento final. 
 
 Não há dúvida de que leitores, ouvintes e espectadores seguem suas preferências ao fazer uso dos 

meios de comunicação: querem se divertir ou se distrair, querem se informar ou tomar parte em 
debates públicos. (início do texto). 

 
3. Considerando o trecho acima, é INCORRETO afirmar: 
a) A oração principal do período é “Não há dúvida”. 
b) A oração subordinada “de que leitores, ouvintes e espectadores seguem suas preferências” tem 

função sintática de objeto indireto. 
c) As orações que se seguem aos dois-pontos constituem um conjunto de quatro orações coordenadas, 

formando dois grupos de orações de sentido alternativo. 
d) A oração ao fazer uso dos meios de comunicação denota noção de tempo, sendo equivalente 

a quando fazem uso. 
e) O sujeito de querem – verbo repetido nas orações após os dois-pontos – está anteriormente 

expresso numa das orações subordinadas do período. 
 
4.  

I. Perdeu-se a fórmula da receita do sucesso. 

II. Não se repetiu o sucesso. 

III. É verdade. 

As orações acima estão corretamente organizadas em um só período, composto por subordinação, 

em 
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a) A fórmula da receita do sucesso perdeu-se e ele não se repetiu, onde isso é verdade. 
b) É verdade que não se repetiu o sucesso cuja a fórmula da receita se perdeu. 
c) O sucesso, perdeu-se a fórmula, e é verdade que ele não se repetiu. 
d) É verdade que não se repetiu o sucesso, de cuja receita se perdeu a fórmula. 
e) A receita, a fórmula do sucesso se perdeu e, é verdade, não se repetiu. 
 
 


