LÍNGUA PORTUGUESA COM FABIANA FERREIRA

1. “A dificuldade de aumentar o Fundo Eleitoral para as eleições municipais do ano que vem
está revivendo entre deputados e senadores a necessidade do financiamento privado das
campanhas eleitorais. Com o aumento do custo pela volta da propaganda no rádio e na
televisão, haverá necessidade de novo tipo de financiamento”. (Uma questão de dinheiro,
Merval Pereira).
As preposições, em língua portuguesa, podem ser solicitadas por termos anteriores ou
não; entre as preposições (combinadas ou não com artigos), aquela que NÃO depende
sintaticamente de qualquer termo anterior é:
(A) “dificuldade de aumentar”;
(B) “eleições municipais do ano que vem”;
(C) “necessidade do financiamento privado”;
(D) “aumento do custo”;
(E) “necessidade de novo tipo de financiamento”.
2. “A dificuldade de aumentar o Fundo Eleitoral para as eleições municipais do ano que vem
está revivendo entre deputados e senadores a necessidade do financiamento privado das
campanhas eleitorais. Com o aumento do custo pela volta da propaganda no rádio e na
televisão, haverá necessidade de novo tipo de financiamento”. (Uma questão de dinheiro,
Merval Pereira). Os termos abaixo que mostram, respectivamente, as ideias de causa e
consequência são:
(A) a dificuldade de aumentar o Fundo Eleitoral / a necessidade do financiamento privado das
campanhas;
(B) o aumento de custo das campanhas eleitorais / a volta da propaganda no rádio e na televisão;
(C) a necessidade de novo tipo de financiamento / o aumento de custo das campanhas eleitorais;
(D) a necessidade do financiamento privado das campanhas / a dificuldade de aumentar o Fundo
Eleitoral;
(E) o aumento de custo das campanhas eleitorais / a dificuldade de aumentar o Fundo Eleitoral.
3. Um jornal de grande circulação traz a seguinte manchete para um de seus artigos: Prisão
de traficante mostra eficácia da inteligência policial – Compra e venda de lanchas por
chefe de facção criminosa chamaram atenção da polícia. Os fatos abaixo, presentes nessa
notícia, que se apresentam em ordem cronológica são:
(A) chamar atenção da polícia / compra e venda de lanchas / prisão de traficante;
(B) prisão de traficante / mostra eficácia da inteligência policial / chamar atenção da polícia;
(C) mostra eficácia da inteligência policial / prisão de traficante / chamar atenção da polícia;
(D) compra e venda de lanchas / chamar atenção da polícia / prisão de traficante;
(E) chamar atenção da polícia / compra e venda de lanchas / mostra eficácia da inteligência policial.
4. Prisão de traficante mostra eficácia da inteligência policial – Compra e venda de lanchas
por chefe de facção criminosa chamaram atenção da polícia. Os termos que mostram a
mesma relação semântica (antônimos) entre compra e venda são:
(A) comprovação / falsificação;
(B) hipocrisia / demonstração;
(C) certeza / dúvida;
(D) inteligência / esperteza;
(E) subordinação / coordenação.
5. OCDE reduz projeções para Brasil e Argentina As manchetes jornalísticas seguem um
padrão em sua elaboração; NÃO faz parte desse padrão, segundo o que se pode deduzir a
partir da manchete acima:
(A) emprego de verbos no presente;
(B) ausência de pontuação;
(C) concentração de informações;
(D) siglas não explicitadas;
(E) emprego de linguagem coloquial.
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