
CESUL - Atividades  

. (IBGE) Assinale a opção que apresenta erro de pontuação:  

a) Sem reforma, social, as desigualdades entre as cidades brasileiras, crescerão sempre...  

b) No Brasil, a diferença social é motivo de constante preocupação.  

c) O candidato que chegou atrasado fez um ótimo teste no IBGE.  

d) Tenho esperanças, pois a situação econômica não demora a mudar.  

e) Ainda não houve tempo, mas, em breve, as providências serão tomadas.  

. (CESGRANRIO) Assinale o texto de pontuação correta:  

a) Não sei se disse, que, isto se passava, em casa de uma comadre, minha avó.  

b) Eu tinha, o juízo fraco, e em vão tentava emendar-me: provocava risos, muxoxos, palavrões.  

c) A estes, porém, o mais que pode acontecer é que se riam deles os outros, sem que este riso os 

impeça de conservar as suas roupas e o seu calçado.  

d) Na civilização e na fraqueza ia para onde me impeliam muito dócil muito leve, como os pedaços da 

carta de ABC, triturados soltos no ar.  

e) Conduziram-me à rua da Conceição, mas só mais tarde notei, que me achava lá, numa sala pequena.  

. (TTN) Das redações abaixo, assinale a que não está pontuada corretamente:  

a) Os candidatos, em fila, aguardavam ansiosos o resultado do concurso.  

b) Em fila, os candidatos, aguardavam, ansiosos, o resultado do concurso.  

c) Ansiosos, os candidatos aguardavam, em fila, o resultado do concurso.  

d) Os candidatos ansiosos aguardavam o resultado do concurso, em fila.  

e) Os candidatos, aguardavam ansiosos, em fila, o resultado do concurso.  

.  (CARLOS CHAGAS-BA) O período abaixo apresenta diferenças de pontuação, assinale a letra que 

corresponde ao período de pontuação correta: 

a) Pouco depois, quando chegaram, outras pessoas a reunião ficou mais animada.  

b) Pouco depois quando chegaram outras pessoas a reunião ficou mais animada.  

c) Pouco depois, quando chegaram outras pessoas, a reunião ficou mais animada.  

d) Pouco depois quando chegaram outras pessoas a reunião, ficou mais animada.  

e) Pouco depois quando chegaram outras pessoas a reunião ficou, mais animada.  

 

. (SANTA CASA) Os períodos abaixo apresentam diferenças de pontuação. Assinale a letra que 

corresponde ao período de pontuação correta:  

a) José dos Santos paulista, 23 anos vive no Rio.  

b) José dos Santos paulista 23 anos, vive no Rio.  

c) José dos Santos, paulista 23 anos, vive no Rio.  

d) José dos Santos, paulista 23 anos vive, no Rio.  

e) José dos Santos, paulista, 23 anos, vive no Rio.  

.  Leia o texto com a finalidade de pontuá-lo corretamente. 
“Diz a sabedoria popular chinesa (1) que toda marcha (2) por mais longa (3) e importante que seja (4) 
começa (5) com o primeiro passo. Dar (6) esse primeiro passo (7) às vezes (8) exige (9) grande 
determinação (10) esforço monumental e ( 11) muita coragem . Principalmente se o passo (12) for em 
direção (13) a um caminho desconhecido (14) com o qual ( 15) não estamos acostumados a lidar por 
conta dos vícios adquiridos.”                                              ( Revista Veja ) 
Os números que devem ser substituídos por vírgulas são 
a) 2 - 4 - 7 - 8 - 10 – 14         b) 1 - 4 - 5 - 9 - 11 - 14 
c) 3 - 5 - 6 - 8 - 10 – 12           d) 1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 10 – 12       e) 2 - 3 - 4 - 7 - 9 - 13 – 15 



                                      PROPOSTA I - Resposta argumentativa 
Maioridade penal : a polêmica continua 
 
    A discussão sobre a maioridade penal é recorrente no Brasil e ganha fôlego quando ocorrem novos 
crimes de grande repercussão atribuídos a menores. No Brasil, menores de 18 anos não  respondem 
criminalmente por seus atos. Punições se limitam a internação em unidades socioeducativas, na 
perspectiva de reabilitação do menor infrator. Pesquisas em âmbito nacional mostram a opinião pública 
majoritariamente favorável à redução da maioridade penal, sob a alegação de que os jovens hoje 
amadurecem muito mais cedo, expostos que são a uma carga muito maior de informações. Além disso, o 
fato de poderem votar aos 16 anos também é argumento a favor dessa redução. As vozes dissonantes 
alegam que a redução, por si só, não contribuiria para a diminuição das estatísticas de criminalidade, 
uma vez que as causas que levam um jovem a praticar crimes não estão sendo combatidas. Afinal, será 
que reduzir a maioridade penal reduzirá os índices de violência praticada por “menores infratores”? Será 
que enviá-los para penitenciárias mais cedo mudará essa realidade? O que sabemos de fato é que 
presídios estão cada vez mais cheios e não conseguem mudar a realidade de infratores. Mas se algo não 
for feito para mudar esses índices cada vez mais alarmantes de violência praticada por crianças e 
adolescentes, a situação só irá piorar. 

Qual sua opinião sobre O TEMA abordado? Elabore seu ponto de vista - resposta 
argumentativa. É importante que você assuma posição a favor ou contra as ideias apresentadas. 
Justifique-a com argumentos convincentes. Use de oito a 15 linhas. 

RESPOSTA ARGUMENTATIVA II 
Leia atentamente os dois apontamentos abaixo e depois manifeste-se, produzindo um texto 
argumentativo. 
I. Alega-se, com frequência, que o vestibular, como forma de seleção dos candidatos à escola superior, 
favorece os alunos de melhor situação econômica que têm condições de cursar as melhores escolas e 
prejudica os menos favorecidos que são obrigados a estudar em escolas de padrão inferior de ensino. 

II. Por outro lado, há quem considere que o vestibular é apenas um processo de seleção que procura 
avaliar o conhecimento dos candidatos num determinado momento, escolhendo aqueles que se 
apresentam melhor preparados para ingressar na Universidade. Culpá-lo por possíveis injustiças é o 
mesmo que culpar o termômetro pela febre. 

Exponha seu ponto de vista sobre o tema e elabore uma resposta argumentativa discutindo 
as opiniões expostas. É importante que você assuma posição a favor ou contra as ideias 
apresentadas, justificando-a com argumentos convincentes. Você poderá também assumir uma 
posição diferente, alinhando argumentos que a sustentem. Use de oito a 20 linhas. 

RESPOSTA ARGUMENTATIVA III 

 

http://rubensribeiroe3.blogspot

.com/2007/03/anorexia.html 

“A peça publicitária de uma adolescente, magérrima, que ao ver-se no 
espelho imagina-se como se tivesse um biotipo fora dos padrões estéticos 
atuais não chama à atenção apenas pelo apelo contra a anorexia, mal que 
vitima várias jovens em todo o mundo; a propaganda também choca pela 
crueza e pela intensidade com que trata o tema”.  

Com base no depoimento acima, redija uma resposta interpretativa 
/argumentativa, expondo seu posicionamento acerca do seguinte tema: EM 
DETERMINADOS CASOS, A PROPAGANDA DEVE SER IMPACTANTE? 
POR QUÊ? O mais difícil ao se fazer uma redação dessa natureza é não 
cair no senso comum. Por ser um tema atual e muito discutido, empregue, 
então, opiniões com argumentos convincentes e que fujam do “blá-blá-blá” 
de sempre. Cuidado para não empregar expressões/ideias 
preconceituosas. 

 

http://rubensribeiroe3.blogspot.com/2007/03/anorexia.html
http://rubensribeiroe3.blogspot.com/2007/03/anorexia.html

