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 “Programas de TV ensinam a comer bem para manter o corpo magro e saudável, livros oferecem 
cardápios de populações com alto índice de longevidade”. 

1. Sobre o período e as orações que o constituem (texto 1), é correto afirmar que: 
a) o período é composto por duas orações; 
b) o período apresenta orações do tipo coordenado e subordinado; 
c) todas as orações do período são subordinadas; 
d) todas as orações do período são coordenadas; 
e) o período mostra mais orações coordenadas que subordinadas. 
 

 ANIMAIS, NOSSOS IRMÃOS 
 “Desde o início da vida no planeta Terra, muitas são as espécies animais que foram extintas por vários 

motivos. 
 Atualmente, quando se mencionam ‘espécies em extinção’, afloram as várias atividades humanas que as 

provocaram, ou estão provocando. 
 Dentre essas ações, as principais talvez sejam: 
l) a caça predatória de animais de grande porte e de alguns animais menores; todos esses animais, de uma 

forma ou de outra, rendem expressivos lucros; 
ll) a descuidada aplicação dos chamados ‘defensivos agrícolas’ ou agrotóxicos, desestabilizando 

completamente o ecossistema; 
lll) as grandes tragédias provocadas também pela incúria humana como os incêndios florestais e 

derramamento de petróleo cru nos mares; 
lV) o desmatamento de grandes áreas, fator de cruel desalojamento dos habitats de incontáveis espécies 

animais”. (Eurípedes Kuhl) 
 “a caça predatória de animais de grande porte e de alguns animais menores; todos esses animais, de 

uma forma ou de outra, rendem expressivos lucros”. 
2. O segmento sublinhado, em relação ao trecho anterior, funciona como sua: 
a) finalidade; 
b) causa; 
c) consequência; 

d) conclusão; 
e) proporção. 

 

“Por outro, é interessante explorar quais fatores espaciais podem contribuir para diminuir a violência e 
a insegurança nas cidades". 

3. A forma incorreta’ de substituir o segmento do texto 1 sublinhado é: 
a) para a diminuição da violência e da insegurança nas cidades; 
b) para que diminuam a violência e a insegurança nas cidades; 
c) para que se diminua a violência e a insegurança nas cidades; 
d) para que a violência e a insegurança nas cidades diminua; 
e) para que diminuamos a violência e a insegurança nas cidades. 

 

 
4. A frase “fechando o registro”, reescrita de forma a substituir a oração reduzida por desenvolvida, 

assume, com correção, a seguinte forma: 
a) a fim de que se feche; 
b) após fechar-se o registro; 
c) enquanto se fecha o registro; 

d) caso se feche o registro; 
e) embora se feche o registro. 

 


