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 Os comentários aqui confeccionados dizem respeito à parte concernente à 

gramática do texto. 
 
OBS.: CADERNOS DE PROVAS - VERSÃO DE DIVULGAÇÃO. Atenção! Os cadernos 
abaixo são para fins apenas de consulta (Todas as respostas corretas estão na letra 
"A").  
- Só para salientar aos/às guerreiros(as) que me utilizei de tal versão para tecer os 
comentários abaixo!!! 
 
O tipo textual dominante no primeiro parágrafo é caracterizado pela presença 
A) de verbos no pretérito perfeito, encadeados em uma relação de anterioridade e 
posterioridade. 
B) de períodos curtos, intercalados em períodos longos, em uma relação de 
simultaneidade. 
C) de verbos no pretérito imperfeito, encadeados em uma relação de anterioridade e 
posterioridade. 
D) de verbos no presente, encadeados em uma relação de anterioridade e 
posterioridade. 
E) de períodos longos, intercalados em períodos curtos, em uma relação de 
simultaneidade. 
 
COMENTÁRIOS: Trata-se de sequência/tipo predominantemente narrativo, com vistas a 
apresentar relações de “causa e efeito” entre ações, lugares e personagens (enredo), 
como também o uso, por parte do autor, de formas verbais flexionadas no pretérito 
perfeito do indicativo, modalização pertinente ao que foi dito no início deste 
comentário. 
 
A forma verbal apaguemos, empregada no título, está flexionada no modo 
A) imperativo e expressa uma ordem. 
B) subjuntivo e expressa uma ordem. 
C) subjuntivo e expressa uma hipótese. 
D) indicativo e expressa um alerta. 
E) indicativo e expressa um pedido. 
 
COMENTÁRIOS: Considerando a contextualização dada à forma verbal, tem-se verbo 
flexionado no modo imperativo afirmativo, cuja indicação semântica é de “ordem”, 
materializando aspecto textual “injuntivo”. 
 
A expressão círculo vicioso, presente nos parágrafos quatro e treze, está empregada 
no sentido 
A) conotativo e apresenta visão negativa das consequências dos incêndios florestais. 
B) conotativo e apresenta visão neutra das consequências dos incêndios florestais. 
C) conotativo e apresenta visão negativa das leis disciplinadoras do uso do fogo na 
agricultura. 
D) denotativo e apresenta visão neutra das leis disciplinadoras do uso do fogo na 
agricultura. 
E) denotativo e apresenta visão neutra das alterações climáticas oriundas do uso do 
fogo na agricultura. 
 
COMENTÁRIOS: Resta evidente que se trata de sintagma o qual, relacionado com os 
demais aspectos lexicais, evidencia emprego figurado/fictício/metafórico da 
linguagem, ratificando, consoante mencionado na assertiva, “visão negativa das 
consequências dos incêndios florestais”. 
 
No entanto, também demonstrou que o avanço na agenda ambiental é frágil e muito 
suscetível ao cenário político. De fato, os reveses dos últimos anos fizeram com que, 



em 2021, ocorresse o maior índice de desmatamento na Amazônia brasileira dos 
últimos 15 anos. 
 
A expressão em destaque, em relação à informação do período anterior, sinaliza 
A) reforço. 
B) complemento. 
C) restrição. 
D) explicação. 
E) paráfrase. 
 
COMENTÁRIOS: “De fato” é uma locução de ordem circunstancial (adverbial) – 
significando “que é exercente de função na prática; efetivamente, de modo efetivo; na 
prática; na realidade.”, remetendo semanticamente, no contexto em que se insere, à 
“ratificação; reforço; confirmação ...” 
 
Segue a mesma orientação normativa de flexão de número da palavra reveses a 
palavra 
A) convés. 
B) vírus. 
C) ônibus. 
D) fé. 
E) galé. 
 
COMENTÁRIOS: A “flexão de número” diz respeito ao aspecto de “pluralização” ou 
“singularização” inerente ao vocábulo, o qual, segundo informado como “padrão” a ser 
seguido para gabarito à assertiva, considerando a palavra “reveses”, também se 
observa em “convés”, sintagma que se apresenta na versão plural como “conveses”. 
 
Além dos problemas de saúde, esses incêndios não só levam à perda da produção 
agrícola[1] mas também arrasam com mais de 8.000 km² de florestas ao ano[2], 
perdendo, assim, uma das maiores capacidades para mitigar[3] as mudanças 
climáticas: o estoque de carbono na bacia do Amazonas. Ou seja, perde-se a 
capacidade de armazenar esse gás de efeito estufa. 
 
A forma verbal [3] pode ser substituída, sem alteração no sentido, por 
A) atenuar. 
B) aumentar. 
C) neutralizar. 
D) fortalecer. 
E) promover. 
 
COMENTÁRIOS:  Temos como sinonímias a “mitigar”: “Tornar menos intenso; 
acalmar, abrandar, aliviar, atenuar, amenizar, amainar, minorar, aligeirar, moderar, re
duzir, diminuir, conter, comedir, refrear, apaziguar, suavizar, paliar, aplacar, amansar, 
afrouxar, amortecer, tranquilizar, serenar, sossegar, pacificar, amolecer, adoçar ... 
 
 
A conexão entre a oração [2] e a [1] estabelece relação de 
A) coordenação aditiva. 
B) coordenação adversativa. 
C) subordinação comparativa. 
D) coordenação explicativa. 
E) subordinação consecutiva. 
 
COMENTÁRIOS:  Considerando que o elemento coesivo conjuntivo empregado, “mas 
também”, remonta à relação semântica “aditiva”, temos período composto por 
coordenação indicando essa relação semântica entre as orações que a locução 
conjuntiva une. 
 
O uso do acento grave será mantido se o verbo levar for substituído, sem alteração do 
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sentido, pelo verbo 
A) conduzir. 
B) ocasionar. 
C) promover. 
D) acarretar. 
E) provocar. 
 
COMENTÁRIOS:  Considerando o aspecto semântica atinente à forma verbal em 
destaque, consagrada como transitiva indireta, tem-se a manutenção dos aspectos de 
coerência ademais de regência mediante a permuta lexical com “conduzir”. As demais 
forma verbais apresentadas nas outras alternativas são transitivas diretas, em 
essência. 
 
Em 2020, apesar de o governo ter estabelecido um decreto que proibia a sua 
autorização pelas agências durante 120 dias, os incêndios se mantiveram nos altos 
níveis de 2019. 
 
Sobre as vírgulas presentes no período, é correto afirmar que 
A) delimitam um bloco de informações que pode ser deslocado no interior do período, 
sem alterar o sentido da informação. 
B) delimitam um bloco de informações que pode ser deslocado no interior do período, 
mas qualquer deslocamento produziria alteração do sentido da informação. 
C) a primeira separa expressão de valor adverbial, e a segunda assinala a introdução 
de uma informação de valor explicativo. 
D) a primeira separa expressão com função de vocativo, e a segunda assinala a 
introdução de uma informação de valor explicativo. 
E) a primeira separa expressão de valor explicativo, e a segunda assinala a introdução 
de uma informação de valor adjetivo. 
 
COMENTÁRIOS:  As respectivas pontuações foram empregadas com fulcro de 
demarcar sintagmas adverbiais deslocados (que podem se posicionar em outras 
localizações do excerto), de tempo e concessão, nessa ordem, os quais, via de regra, 
como os demais termos sintáticos dessa estirpe, normalmente figuram no final dos 
períodos. 
 
A primeira oração mantém, com a informação principal do período, relação semântica 
de 
A) concessão. 
B) comparação. 
C) explicação. 
D) restrição. 
E) conclusão. 
 
COMENTÁRIOS:  A oração “apesar de o governo ter estabelecido um decreto ...”, a 
julgar pelo elemento coesivo que a introduz, “apesar de”, locução conjuntiva adverbial, 
instaura com a principal relação semântica concessiva. 
 
A palavra em destaque é classificada, nesse contexto linguístico, como 
A) pronome e exerce função sintática de sujeito. 
B) pronome e exerce função sintática de objeto. 
C) pronome e exerce função sintática de aposto. 
D) conjunção e exerce função sintática de sujeito. 
E) conjunção e exerce função sintática de objeto. 
 
COMENTÁRIOS:  O elemento coesivo “que” é pronome relativo (morfologicamente), 
permitindo ser substituído pelo correspondente “o qual”, já que se refere ao 
antecedente “decreto”, e figura sintaticamente como sujeito da forma verbal “proibia”. 
 
A segunda oração mantém relação de 
A) subordinação com a primeira e exerce a função de adjunto adnominal. 



B) subordinação com a terceira e exerce a função de adjunto adnominal. 
C) subordinação com a primeira e exerce a função de adjunto adverbial. 
D) coordenação com a primeira e exerce a função de adjunto adnominal. 
E) coordenação com a terceira e exerce a função de adjunto adverbial. 
 
COMENTÁRIOS:  A oração “ (...) que proibia a sua autorização pelas agências durante 
120 dias...” é introduzida por um pronome relativo, portanto, devendo ser classificada 
como oração subordinada adjetiva restritiva, porquanto não estar pontuada, 
funcionando sintaticamente como adjunto adnominal da oração principal com a qual se 
relaciona no período. 
 
A oração cujo elemento linguístico estabelece relação de finalidade entre as 
informações é: 
A) Para deter a fumaça, tapou as frestas das janelas e portas com toalhas molhadas, 
enquanto seu marido continha as chamas com baldes de água. 
B) Em junho de 2022, só no estado do Acre foram mapeados 196 km² de áreas 
queimadas em zonas já desmatadas, um número que vem aumentando nos últimos 
anos. 
C) Como consequência, cria-se um círculo vicioso, em que as mudanças climáticas 
tornam as florestas tropicais mais vulneráveis aos incêndios, e o fogo, cada vez mais 
presente, aumenta as emissões de CO₂, o que implica na piora das mudanças 
climáticas e do clima local e regional. 
D) No passado, o Brasil mostrou que é possível diminuir o desmatamento na Amazônia 
brasileira, principalmente por meio da implementação, em 2004, do Plano de Ação para 
a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia (PPCDAm). 
E) As repercussões socioeconômicas e ambientais dos incêndios florestais são amplas, 
e, portanto, não modificar essa situação supõe ir de encontro ao que se espera de uma 
nação comprometida com o desenvolvimento sustentável. 
 
COMENTÁRIOS:  O elemento coesivo prepositivo “Para”, empregado inicialmente no 
período, demarcando a inversão oracional entre a subordinada adverbial, introduzida 
pela supramencionada preposição, e a principal, demarca relação semântica oracional 
de finalidade. 
 
Há duas palavras que, se retirado o acento gráfico, mudam de classe gramatical em 
A) O Brasil deve adotar medidas urgentes para romper o círculo vicioso onde o fogo 
está transformando o entorno em seu próprio combustível. 
B) Por isso, investir em recursos para promover alternativas ao uso do fogo na 
agricultura é fundamental para prevenir os incêndios florestais na Amazônia. 
C) Em média, são queimados mais de 65.000 km² por ano na Amazônia brasileira, uma 
superfície maior do que a da Costa Rica. 
D) A floresta pode queimar e permanecer de pé, mas sem as características de uma 
floresta saudável e emitindo carbono para a atmosfera durante décadas. 
E) Estima-se que, em média, um terço da área total queimada anualmente na Amazônia 
corresponde a áreas agrícolas. 
 
COMENTÁRIOS:  O fenômeno da mudança morfológica, proporcionado pela supressão 
da acentuação gráfica dos sintagmas se observa em “círculo” (substantivo) que passa 
a verbo “circulo – de circular” e a forma verbal “está” que passa a pronome 
demonstrativo, “esta”. 
 
Considerando-se a progressão temática, o 6º parágrafo estabelece com o 5º parágrafo 
uma relação de 
A) contraposição à ideia de que é difícil, nas florestas tropicais, a produção natural do 
fogo e a sua propagação. 
B) contraposição à ideia de que os registros de incêndios na Amazônia atingiram altos 
índices por anos consecutivos. 
C) conclusão, com base em dados apresentados, acerca da intensidade das mudanças 
climáticas em algumas regiões. 
D) conclusão, com base em dados apresentados, acerca da dificuldade de produção 



natural de fogo nas florestas tropicais. 
E) contraposição à ideia de que houve aumento significativo das ocorrências de 
mudança climática em algumas regiões. 
 
COMENTÁRIOS:  Considerando o período que inicia o 6º parágrafo – “Entretanto, as 
mudanças climáticas atingiram, com força, a região, e o aumento de ...”, e o elemento 
coesivo que o introduz, “Entretanto” (conjunção adversativa), outrossim a 
“progressão” de ideias observada entre os parágrafos, resta evidente que se trata de 
relação semântica de “oposição; ressalva; contraste; contradição; contraposição; 
contrajunção; restrição ...” “à ideia de que é difícil, nas florestas tropicais, a produção 
natural do fogo e a sua propagação.” 
 
O registro de linguagem dominante no texto é 
A) a escrita formal, sem marcas da oralidade informal. 
B) a escrita formal, com marcas de variante de faixa etária. 
C) a escrita formal, com marcas de regionalismos. 
D) a escrita informal, sem marcas de regionalismos. 
E) a escrita informal, sem marcas de variante de faixa etária. 
 
COMENTÁRIOS:  Considerando a seleção lexical realizada pelo autor, a progressão 
temática das ideias apresentadas e desenvolvidas nos parágrafos, resta evidente que 
se prestigiou o aspecto formal da linguagem, desprezando-se, portanto, eventuais 
marcas lingüísticas de “oralidade”, ou seja, coloquialismos. 
 
A partícula se foi empregada como recurso para indeterminar o sujeito em: 
A) Estima-se que, em média, um terço da área total queimada anualmente, na 
Amazônia, corresponde a áreas agrícolas. 
B) Além disso, uma vez que o meio ambiente se torna mais inflamável, aumenta a 
probabilidade de os incêndios intencionais (tradicionalmente utilizados de forma 
controlada pelas comunidades locais) alcançarem as florestas adjacentes. 
C) Além disso, as secas extremas são cada vez mais frequentes (neste século, elas têm 
ocorrido a cada cinco anos), fazendo com que áreas maiores de floresta queimem, e a 
que continua saudável se torne cada vez mais vulnerável aos incêndios. 
D) Ademais, grande parte desses incêndios alcançam as florestas nativas, algo 
surpreendente, considerando que a Amazônia é formada, em sua maioria, por floresta 
tropical, onde o fogo dificilmente se produziria de forma natural e muito menos se 
propagaria. 
E) Mas há também outros impactos: essas florestas são empobrecidas em termos de 
biodiversidade e não conseguem se recuperar totalmente a longo prazo. 
 
COMENTÁRIOS:  (QUESTÃO PASSÍVEL DE ANULAÇÃO) A partícula “se”, para que 
desempenhe papel de índice de indeterminação do sujeito no contexto, haverá de se 
relacionar como “verbo de ligação; verbo transitivo indireto ou verbo intransitivo” , o 
que não é o caso, pois, na assertiva que foi concebida como gabarito à questão -  
“Estima-se que, em média, um terço da área total queimada anualmente, na Amazônia, 
corresponde a áreas agrícolas.”, temos o “se” na condição de pronome apassivador, 
com vistas a estar relacionado com um verbo transitivo direto – “estima” – e ter como 
sujeito a oração subordinada substantiva subjetiva introduzida pela conjunção 
integrante – “que, em média, um terço da área total queimada anualmente, na 
Amazônia, corresponde a áreas agrícolas.” – materializando, dessarte, caso de sujeito, 
embora “oracional”, simples e determinável. 
 
No quinto parágrafo, a ideia central encontra-se 
A) explícita e corresponde ao primeiro período. 
B) explícita e corresponde ao segundo período. 
C) diluída entre o primeiro e o segundo períodos. 
D) diluída entre o segundo e o terceiro períodos. 
E) diluída entre o primeiro e o terceiro períodos. 
 



COMENTÁRIOS:  O “tópico-frasal”; “frase-síntese”, sinonímias de “ideia central”, 
sintagma proposto no comando da questão, corresponde ao primeiro período o qual se 
encontra explícito no parágrafo em análise, sendo o trecho -  “Os registros de 
incêndios na Amazônia batem recordes ano após ano.”. 


