
 

 

Tarefa 9 professora Vanessa 
 
Gabarito:   
 
01. A 

Há uma clara intertextualidade por parodiar um conhecido ditado do futebol e associá-lo à violência que 
aconteceu nas recentes manifestações de rua.   

 
02. C 

[A] Incorreto. A charge critica prioridades tomadas pelo Estado quanto à poluição: a visual seria mais 
combatida que a ambiental. 
[B] Incorreto. A charge não menciona a questão de investimento. 
[C] Correto. A charge mostra que, para o Estado, há prioridades entre proibições e respectivas 
fiscalizações, priorizando a que lhe apresenta maior facilidade de combate. 
[D] Incorreto. A leitura das frases pichadas (“Copa para os ricos” e “UPP para os pobres”) indica que a 
pichação é uma forma de protesto legítima. 
[E] Incorreto. Tal comportamento diz respeito ao policial.   

 
03.  

a) Tanto a fábula quanto a história bíblica mencionam a alternância entre períodos de fartura e de 
escassez, assim como a consequente necessidade de preparação para enfrentamento dos momentos 
de dificuldades. Esse apontamento pode ser verificado a partir da menção de José do Egito, “filho de 
Jacó, que avisou o faraó de que sete anos de vacas magras e de espigas chochas sucederiam a sete 
anos de vacas gordas e espigas cheias” e da fábula, de conhecimento geral, segundo a qual a formiga 
trabalha ao longo do verão, preparando-se para o momento do inverno, o que não é feito pela cigarra. 

b) O emprego das aspas em “previdentes” eliminaria a incoerência, pois a expressão passaria a ser lida 
como ironia: aqueles que deveriam ter se preparado para enfrentar uma situação difícil (os 
administradores “previdentes”) não o foram.   

 
04. C 

“Todavia”, “no entanto” e “porém” trazer a ideia de adversidade. “Sempre que” traz uma ideia temporal. 
Somente “uma vez que” apresenta a ideia de causa.   

 
05. E 

Em “Ofer Shoshan recorda que o próprio Bill Gates assumiu, recentemente, um dos seus maiores 
arrependimentos”, a compreensão do trecho indica que o pronome possessivo se refere aos 
arrependimentos de Bill Gates. 
[A] Incorreta. Em “Quem o diz é Ofer Shoshan”, o pronome com função demonstrativa retoma toda a 
afirmação anterior: “A língua portuguesa é a segunda língua mais importante no mundo dos negócios, pelo 
menos para quem tem o inglês como língua materna”. 
[B] Incorreta. Não há incoerência pois, no parágrafo anterior, há referência ao autor do artigo, Ofer 
Shoshan. 
[C] Incorreta. Por reportar uma frase do dono da empresa de tradução, o pronome possessivo faz 
referência direta a apenas esta pessoa. 
[D] Incorreta. O trecho em destaque faz referência ao autor do artigo, Ofer Shoshan, e não ao fundador do 
Facebook.   

 
06.  

a) A conclusão do leitor é incoerente com a posição defendida por Gilberto Dimenstein. Na oração 
destacada afirma-se que é a corrupção que provoca a falta de fiscalização e a conivência de alguns 
setores da elite com esse tipo de infração, ou seja, o leitor inverteu os fatores de causa e consequência 
mencionados pelo jornalista. 

b) Segundo Dimenstein, a corrupção é resultado de uma sociedade que não exerce vigilância suficiente e 
é muitas vezes conivente com atitudes que revertem para benefício próprio, em prejuízo do Estado ou 
do bem público.   

 
07. "Mas se serve de montaria, como é que a gente vai comer ele?" (40. parágrafo) OU "A senhora disse que a 

gente deve respeitar." (180. parágrafo) OU "Entendi. A gente deve amar, respeitar, pelar e comer os 
animais, e aproveitar bem o pelo, o couro e os ossos." (último parágrafo).   
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08.  
a) Se continuasse "aprimorando seus defeitos", Leão tornar-se-ia um péssimo goleiro. O correto seria 

afirmar: 
"costumava ficar horas aprimorando sua técnica, corrigindo seus defeitos." 

b) Para se usar o "por outro lado", seria válido o uso do paralelismo "por um lado". Como não houve, o 
"por outro lado" opõe-se aquilo que se afirmou anteriormente. 

c) A palavra "racionalismo" acaba por designar um sistema filosófico que elege a razão como critério 
único de verdade.   

 
09. A incoerência é que o sol se põe em qualquer época em qualquer lugar. Atrás da construção, a imagem do 

pôr do sol não é típica dessa época do ano na capital.   
 
10.  

a) A palavra em questão  é o pronome demonstrativo "essa", o que permite concluir que a "atividade" de 
que se trata já tenha sido mencionada. 

b) O problema de coerência se deve ao fato de a enumeração "de vontade, de vocação ou de 
incapacidade" se ligar ao substantivo "falta", o que implica o sintagma "falta de incapacidade", 
contraditório em relação ao que se afirma no texto. Para evitar o problema, pode-se 
1) antecipar o substantivo "incapacidade", fazendo-o iniciar a enumeração, e suprimir a preposição 
"de", que indevidamente o antecede: "seja incapacidade, seja por falta de vontade ou vocação";  
2) simplesmente substituir a preposição "de" pela proposição "por" e acrescentar a conjunção 
alternativa entre os dois primeiros termos de enumeração: "seja por falta de vontade ou de vocação 
ou por incapacidade." 

c) No segundo período do texto, as razões aventadas para a insuficiência da atividade do Partido são 
todas "pessimistas" ou "críticas" em relação a ele, pois lhe atribuem defeitos essenciais, seja de 
conduta ("falta de vontade"), seja de natureza ("Falta de vocação ou incapacidade").   

 
11.  

a) A incoerência da primeira frase ocorre com o uso das palavras "censura" e "limitação", que, no 
contexto, têm significados semelhantes, porém foram usadas pelo autor como se seus significados 
fossem diferentes e não tivessem nada em comum. 

b) Há incoerência quando o autor diz que as aves têm a capacidade de estar em dois lugares ao mesmo 
tempo.   

 
  
 
 


