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RESPOSTAS E COMENTÁRIOS: 

  

3 – Gabarito: letra D. Comentário: o texto em análise apresenta definições a respeito do que seja                 

o Direito Penal Militar, ou seja, objetiva informar o leitor sobre as especificidades em torno deste                

ramo da área jurídica. 

  

4 – Gabarito: letra C. Comentário: no início do primeiro período, a banca apenas inverteu a ordem                 

de algumas ideias, mas manteve a correção gramatical e o sentido original (objetivo da              

paráfrase). Nas letras “a”, “b” e “e”, bastaria que o candidato observasse que é proibido o                

emprego de artigo após o pronome relativo “cujo”. Na letra “d”, houve quebra de paralelismo em                

“a qual comina..., impondo medidas... e estabelecendo as causas condicionantes... (Veja que            

temos uma oração desenvolvida, introduzida pelo pronome relativo “a qual” e as demais são              

reduzidas de gerúndio). 

  

5 – Gabarito: letra A. Comentário: houve apenas a troca do conectivo adversativo “porém” por               

“entretanto”, que são sinônimos. O erro da letra “b” está em deslocar o “contudo”, o que altera o                  

sentido, já que as relações de oposição são modificadas nas primeiras partes do período, e não no                 

meio. O erro da letra “c” está no “mais”, que não é conjunção; na letra “d”, “além de” indica                   

adição e, por fim, na letra “e”, a locução “já que” indica explicação ou causa, o que não mantém                   

as relações de sentido entre as orações. 

  

6 – Gabarito: letra C. Comentário: a locução “na medida em que” indica causa, razão. Na letra “b”,                  

“a medida que” está incorreto, sendo “à medida que” indicação de proporção; “uma vez que”               



pode indicar causa ou explicação; “à proporção que” indica proporção; na letra “e”, a banca               

inverteu a ideia originalmente proposta detectada no texto: primeiro “considera-se que a lei             

possui um aspecto sistêmico de proteção à mulher vítima de violência doméstica, na medida em               

que trouxe um conjunto de medidas que abrangem áreas da sociologia, da psicologia e do               

Direito...”. 

  

7 – Gabarito: letra B. Comentário: as conjunções conclusivas, a exemplo de “Portanto”, “Logo”,              

“Assim” (como é o caso do texto), em geral, são isoladas por vírgula em início de período. Além                  

disso, a expressão “considerando o caráter multidimensional do problema da violência doméstica            

contra a mulher” é uma oração subordinada adverbial reduzida de gerúndio, sendo as vírgulas de               

cunho obrigatório. 
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