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QUESTÃO NÚMERO 7 (No que se refere à estrutura e à organização do texto, assinale a alternativa correta)

GABARITO PRELIMINAR: D

COMENTÁRIO: a alternativa (D) parece-nos a mais adequada, tendo em vista haver, no primeiro parágrafo,

uso de linguagem não literal (alta voltagem; nova onda; mar social) e uma contextualização das circunstâncias

(não especificamente sociais, mas tudo bem) em que se desenvolveu a criminalidade nos últimos tempos.

Vale ressaltar que a banca pode indicar a alternativa (E) como o gabarito para essa questão. Comparando as

duas alternativas, rejeitamos a (E) por esta razão: apenas no segundo parágrafo há a abordagem explícita em

relação aos crimes praticados no meio urbano (e, ainda assim, a ideia de “meio urbano” só ocorre por

inferências de conhecimento de mundo (coerência)).

QUESTÃO NÚMERO 8 (Mantendo-se o sentido original e a correção do texto quanto à regência [...])

GABARITO PRELIMINAR: E

COMENTÁRIO: apenas em (E) temos uma reescrita adequada. A pontuação indica corretamente os termos

deslocados/intercalados e a regência do verbo “ver” (transitivo direto) atende a norma-padrão. Em (A), há

erro de regência (o verbo “presenciar” não seleciona a preposição “a”); em (B), há erro de pontuação e de

regência (o verbo “testemunhar” não seleciona a preposição “a”); em (C), há erros de pontuação (não isolar

com vírgulas a expressão “nos últimos anos”); em (D), há erro de pontuação e de regência (o verbo

“acompanhar” não seleciona a preposição “a”).

QUESTÃO NÚMERO 9 (A oração “já que está em todo o lado” [...])

GABARITO PRELIMINAR: B

COMENTÁRIO: o articulador coesivo “já que” equivale, no contexto, a “dado que”, “visto que”, “uma vez que”.

O valor coesivo é de explicação (expressa a razão de a criminalidade deixar de situar-se à margem da

sociedade).

QUESTÃO NÚMERO 10 (No último parágrafo, em “A suspeita foi presa e encaminhada [...])



GABARITO PRELIMINAR: A

COMENTÁRIO: a expressão “em que” tem valor locativo. O substituto adequado dessa expressão é a forma

onde.

QUESTÃO NÚMERO 11 (De acordo com o texto, a mulher que foi detida no bairro da Sacramenta [...])

GABARITO PRELIMINAR: B

COMENTÁRIO: o texto é claro ao expressar que foi “Durante buscas no interior do imóvel” (2º parágrafo).

Nesse imóvel (o “onde”), “os policiais encontraram cerca de 20 peças [...]”. Nas demais alternativas, há

alterações consideráveis em relação ao texto original: (A) pela leitura do texto, não podemos afirmar que a

mulher estava no veículo; (C) ela não foi presa com o material; (D) ela não foi encaminhada na mesma hora

(lemos no texto que foi “na manhã seguinte”); (E) a mulher não estava acompanhada no momento das

buscas (lemos no texto que “apenas uma mulher estava na residência”).

QUESTÃO NÚMERO 12 (Caso a forma verbal “aconteceu” fosse substituída [...])

GABARITO PRELIMINAR: D

COMENTÁRIO: a forma verbal “aconteceu” está no pretérito perfeito (assim, as alternativas (A) e (C) não são

adequadas, pois estão em outro tempo verbal). Em relação à colocação pronominal, há o entendimento

padrão de que o pronome demonstrativo “Isso” exerce atração, levando à próclise. Além disso, por questões

de eufonia (note que o verbo é monossilábico: deu), a próclise também é recomendada por alguns

gramáticos. Nessa linha de análise, a alternativa (E) estaria correta. Há, no entanto, entendimento distinto: os

gramáticos Cunha & Cintra, por exemplo, dizem que “a língua portuguesa tende à próclise pronominal

quando o sujeito da oração contém algum dos pronomes indefinidos” (Nova Gramática da Língua Portuguesa,

p. 313). Trata-se, então, de uma tendência (isto é, não é obrigatório). A ABL Responde (serviço de consulta da

Academia Brasileira de Letras: https://www.academia.org.br/nossa-lingua/abl-responde) também possui

posicionamento diverso: o pronome demonstrativo, por si só, não é fator de próclise. Para além dos

posicionamentos dos teóricos, é fundamental lembrar o entendimento da banca IADES em relação à

colocação dos pronomes quando há pronome indefinido (e não há outro fator de atração). Na prova da APEX

Brasil, em 2018, lemos o enunciado que diz: "Os sentidos do texto, assim como a respectiva correção

gramatical, seriam mantidos caso se substituísse", cuja resposta correta é “se reflete” (linha 25) por

“reflete-se” [no texto, a oração é esta: “e isso se reflete, também, em suas operações no mercado interno”]. A

substituição, para a banca, é adequada. Tendo em vista esses fatos, considero a alternativa (D) como correta:

as duas colocações pronominais são permitidas.

QUESTÃO NÚMERO 13 (Em “A noção de reparação, de serviço comunitário e de mediação [...])

GABARITO PRELIMINAR: B

https://www.academia.org.br/nossa-lingua/abl-responde


COMENTÁRIO: a forma verbal “instam” pode ser substituída por “encorajam”. Dois fatores corroboram essa

análise: o contexto, tendo em vista a exposição sobre as características da “justiça restaurativa”; a semântica

da forma verbal “instar”, que tem como sinônimo “estimular” (Dicionário Houaiss, 2009). Consideramos

remota a possibilidade de a banca indicar a alternativa (C) como gabarito (intimidam), ainda que haja, ao

longo do texto, essa noção de uma espécie de “imposição” em relação ao autor do delito.

QUESTÃO NÚMERO 14 (Assinale a alternativa em que o termo sublinhado exerce a mesma função sintática

que [...])

GABARITO PRELIMINAR: B

COMENTÁRIO: a função sintática do pronome relativo em “do dano que tenham causado” é de objeto direto

(os autores de delitos terem causado que = o dano). Dentre as alternativas, apenas a (E) tem sublinhado um

objeto direto: todos pagarão um preço.

QUESTÃO NÚMERO 15 (Em “Entende que, se não se oferecem tais oportunidades [...])

GABARITO PRELIMINAR: A

COMENTÁRIO: note que o “se” pode ser substituído por “caso”, “na hipótese em que”, o que denota

condição.

QUESTÃO NÚMERO 16 (Conforme as ideias veiculadas no texto, no que diz respeito ao conceito de justiça

[...])

GABARITO PRELIMINAR: E

COMENTÁRIO: na alternativa (E), temos uma espécie de paráfrase (correta) do que se diz no início do 2º

parágrafo do texto: “O movimento em prol da justiça restaurativa reconhece que o crime atinge a vítima, a

comunidade e o autor do delito.” Nas demais alternativas, há sempre um desvio em relação ao texto, como

destacado a seguir: (A) os próprios autores dos delitos; eles não devem ser responsabilizados; (B) mas não em

relação à sociedade; (C) resolver a criminalidade; a justiça não responsabiliza os indivíduos pelos seus crimes,

apenas o pune; (D) é uma forma de a sociedade redimir-se de sua falta de estrutura.
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