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LÍNGUA PORTUGUESA – D 
 
Questão 1 
A resposta para a questão 1 da prova de língua portuguesa consta do primeiro parágrafo do texto 
motivador: o boicote aos produtos brasileiros por uma rede de supermercados da Suécia se deveu aos 
resultados da política de liberação de agrotóxicos implementada, que tem gerado preocupação geral com 
seus impactos ambientais. A resposta correta consta da alternativa D. 
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 

Questão 4 
O trecho da entrevista com o professor da USP, transcrito no texto motivador, expressa claramente a 
relação inversamente proporcional entre a ocorrência de desmatamento, que aumentou, e a de 
autuações, que diminuiu. O fato mencionado pelo professor está em desacordo com suas expectativas: 
as autuações deveriam ter aumentado, acompanhado o aumento de ocorrências do crime de 
desmatamento. A alternativa B é a correta. 
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 

Questão 6 
A única alternativa em que consta um exemplo de desobediência a uma regra de acentuação é a A: o 
verbo ter, que se refere a “decisões”, deveria ter ocorrido em sua forma plural, contendo, portanto, o 
acento circunflexo. 
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 

Questão 7 
O sinônimo do verbo revelar no contexto em questão é o que consta da alternativa D: o levantamento 
indica o recorde do desmatamento. Os termos que constam das demais alternativas não dão conta de 
expressar a ideia de que o levantamento aponta, de forma segura, o aumento maior do que o normal das 
ações de desmatadores. 
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 

Questão 8 
O trecho que consta do comando da questão 8 apresenta um problema de regência verbal, pois o verbo 
prejudicar é transitivo direto, ou seja, não é regido pela preposição a, como indica o autor do texto ao 
empregar o acento grave em “prejudicar à população brasileira”. A alternativa C é a única correta. 
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 
 


