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para: 

21 C 

O gabarito está correto: Letra C. O período “Os assaltos 
eram frequentes no condomínio, todavia foram tomadas 
várias providências relativas à segurança dos condôminos” 
está em desacordo com o texto por inverter o sentido de 
oposição entre as duas orações. Para fazer sentido, o 
período deveria ser redigido: “Foram tomadas várias 
providências relativas à segurança dos condôminos, 
todavia os assaltos eram frequentes no condomínio”.  

INDEFERIDO  

22 B 

O gabarito está correto: Letra B. As pessoas estavam 
impedidas de entrar e sair do condomínio, causando motim 
e tentativas de fuga. Isso porque, essencialmente, se 
sentiam prejudicadas no direito de ir e vir. O condomínio 
virara uma prisão.  

INDEFERIDO  

23 A 

O gabarito está correto: Letra A. “A falta de segurança leva 
as pessoas ao isolamento e lhes restringe a liberdade” é a 
melhor crítica que se adapta ao texto. Isso porque o texto 
destaca que, por causa da insegurança, as pessoas cada 
vez mais se tornam reclusas em suas casas.  

INDEFERIDO  

25 C 
O gabarito está correto: Letra C. O conectivo “se bem que” 
tem sentido concessivo, e não aditivo. 

INDEFERIDO  

28 A 

O gabarito está correto: letra A. Na frase “Não tem ocorrido 
mais assaltos”, o verbo deve concordar com o sujeito 
“mais assaltos”. Daí, a frase correta é “Não têm ocorrido 
mais assaltos”. 

INDEFERIDO  
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30 D 

O gabarito está correto: Letra D. Na frase “Nenhuma 
informação havia sob o assaltante que o incriminasse” tem 
de ser usada a preposição “sobre”, pois a preposição tem 
o sentido “a respeito de”. 

INDEFERIDO  

 


