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1. CERTO 

A ideia de que a razão deve ser considerada na definição do que é ou não justiça é a TESE do texto. 

2. ERRADO 

O texto não permite fazer essa inferência, pois o autor usa como critério para o fato de a calamidade ser ou 

não  evitável, não a medida de sua proporção. 

3. ERRADO 

O item contraria o texto. O autor defende que, embora nem sempre as pessoas usem a razão diante de um 

fato injusto, deve sempre predominar a argumentação racional sobre o tema. 

4. ERRADO 

O protesto é uma reação natural, segundo o texto; mas o texto não valida a afirmação de que é a ‘primeira 

reação’. 

5. CERTO 

O pronome “lo” é usado como termo anafórico e retoma uma ideia (não uma palavra): agir para tentar evitar 

uma calamidade.  

6. CERTO 

O “se” é, na frase, uma partícula apassivadora, sendo responsável por impessoalizar o agente da ação verbal, 

ou seja, o texto não esclarece quem é o responsável pela ação de afirmar, já que não há agente da passiva. 

7. CERTO 

Ainda que o verbo nos pareça naturalmente pronominal, os dicionários de regência admitem o seu emprego 

como não pronominal (Dicionário de Verbos e Regimes, de Francisco Fernandes). 

8. ERRADO 

O adjetivo “patente” significa claro, evidente. 

9. CERTO 

O sentido seria prejudicado porque mudaria o referente do adjunto adverbial: no texto original, é o verbo 

afirmar; na reescritura, o verbo dizer (“diz respeito”). Não haveria, porém, prejuízo à correção gramatical. 

10. ERRADO 

Não haveria prejuízo à correção gramatical (como afirma o item): ‘relacionar’ rege a preposição COM ou A. 

11. ERRADO 
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Haveria prejuízo ao sentido: o texto não permite afirmar que só uma calamidade evitável é um caso de injustiça 

(pois isso significa que não há outros casos de injustiça); apenas permite dizer que nem todas as 

calamidades são caso de injustiça. A reescritura altera a restrição. 

 

12. ERRADO 

A autora apenas afirma que uma estratégia de enfrentamento deve considerar a conexão entre as duas pautas, 

ou seja, uma não consequentemente vai atingir a outra. Além disso, afirma que a desigualdade contribui 

para a pobreza (não é a causa) 

13. CERTO 

O trecho entre as linhas 10 e 12 corrobora a afirmação. 

14. ERRADO 

O termo “minoria” refere-se ao grupo dos privilegiados beneficiados com a riqueza e o poder (linhas 8 e 9). 

15. ERRADO 

Apenas o termo “de gênero” está vinculado à palavra “justiça”; “da igualdade” e “dos direitos humanos” 

complementam “direito”. 

16. ERRADO 

O uso do infinito pessoal não comprometeria a correção gramatical. 

17. CERTO 

O termo após “revelados” é de natureza adverbial e está na ordem sintática direta. O emprego da vírgula é 

facultativo neste tipo de arranjo sintático. 
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