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Olá, querido membro do Clube IFM! 

 Que tal aproveitar o feriado para resolver um simulado? 

 No domingo, você receberá as respostas comentadas. Lembre-se de que o mais 

importante não é quanto você errou, mas quanto você aprendeu! 

 Feliz Páscoa! Que o Cristo Ressuscitado lhe conceda vida em abundância! 

 Rumo ao sucesso! 

 Forte abraço! 

 Professor Fernando Moura  

 

 

Texto 1  

Onde foi parar a empatia? 

Desde 2019, a palavra empatia é apontada como a expressão do ano. Mas arrisco 

dizer que, a cada ano, ela realmente se torna mais necessária. No dicionário, uma das 

definições para empatia é a capacidade de se identificar com outra pessoa, sentir o que 

ela sente. É o famoso se colocar no lugar do outro. 

Quando a pandemia de Covid-19 teve início, em março do ano passado, muita 

gente (me incluo) pensou que a empatia seria a palavra de ordem da sociedade. Que 

passar por uma tragédia em comum faria que as pessoas, de fato, começassem a pensar 

em comunidade por experienciar dramas semelhantes. 

O problema é que, diferentemente do que foi dito, nunca estivemos no mesmo 

barco. A pandemia evidenciou muitas desigualdades. Se você ainda tem dúvidas, faça 

uma pesquisa na internet e busque imagens de ônibus lotados de pessoas com máscaras 

nas grandes cidades. São pessoas se arriscando em condições precárias para trabalhar e 

manter serviços essenciais. 

Em contrapartida, preste atenção a qualquer feriado, quando a parte da sociedade 

que, em geral, pode se isolar aderindo ao home office, prefere viajar. Isso aconteceu no 

último fim de semana, quando São Paulo decretou um feriadão de 10 dias aproveitando 

a Semana Santa para tentar diminuir os casos de Covid-19. 
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A intenção era tirar as pessoas das ruas, evitando que elas tivessem que ir 

trabalhar. O resultado foi o contrário, com alto volume de carros em direção ao litoral 

paulista. Alguns turistas contaminados só não entraram nas cidades litorâneas porque 

foram obrigados a passar por um teste de Covid-19 nas barricadas. 

Em momentos como este, nota-se que a situação é absurda. Vale questionar: 

cadê a empatia? Enquanto olharmos apenas para a nosso umbigo e pensarmos única e 

exclusivamente em nós, será difícil conter a pandemia, que já parece interminável no 

Brasil. Onde foi parar a tal empatia de que tanto falamos? Está mais do que na hora de 

encontrar. 

Adriana Izel, Correio Braziliense, 30/3/2021 (com adaptações).  

 

1. Considerando o conjunto do texto 1, o título “Onde foi parar a empatia?” representa:  

(A) uma indagação que se choca com a postura ideológica da autora do texto. 

(B) um argumento favorável às medidas de restrição contra a Covid-19 . 

(C) um questionamento cuja resposta não encontra indícios explícitos no corpo do texto.  

(D) uma pergunta cuja resposta se baseia em sucessivos argumentos de autoridade.  

(E) uma pergunta que promove reflexão acerca da conduta das pessoas diante do 

enfrentamento da pandemia de Covid-19.  

 

2. “A intenção era tirar as pessoas das ruas, evitando que elas tivessem que ir trabalhar. 

O resultado foi o contrário, com alto volume de carros em direção ao litoral paulista. 

Alguns turistas contaminados só não entraram nas cidades litorâneas porque foram 

obrigados a passar por um teste de Covid-19 nas barricadas.” Infere-se corretamente 

desse segmento do texto que  

(A) o feriado prolongado não teve seu escopo atingido. 

(B) o feriado prolongado atendeu às intenções do governo paulistano .  

(C) as barricadas foram comprometidas com o excesso de turistas em direção ao litoral 

paulista.  

(D) os testes de Covid-19 evitaram a contaminação de pessoas nas cidades litorâneas.  

(E) o feriado prolongado colaborou com o recrudescimento da contaminação de pessoas 

no litoral paulista.  

 

3. Em termos de linguagem figurada, o trecho “Enquanto olharmos apenas para a nosso 

umbigo” revela 

(A) uma metáfora.  

(B) um pleonasmo.  

(C) uma aliteração.  

(D) uma ironia.  

(E) uma hipérbole.  

4. “Quando a pandemia de Covid-19 teve início, em março do ano passado, muita gente 

(me incluo, inclusive) pensou que a empatia seria a palavra de ordem da sociedade. Que 

passar por uma tragédia em comum faria que as pessoas, de fato, começassem a pensar 

em comunidade por experienciar dramas semelhantes”.  Os vocábulos destacados são, 

respectivamente, 

(A) conjunção integrante – pronome relativo – pronome relativo.  

(B) conjunção integrante - conjunção integrante - conjunção integrante. 



(C) pronome relativo - conjunção integrante – conjunção consecutiva. 

(D) pronome relativo – pronome relativo - conjunção integrante.  

(E) conjunção integrante - conjunção integrante – conjunção consecutiva 

 

5. “O problema é que, diferentemente do que foi dito, nunca estivemos no mesmo 

barco. A pandemia nunca foi igual para todos. Se você ainda tem dúvidas, faça uma 

pesquisa na internet e busque imagens de ônibus lotados de pessoas com máscaras nas 

grandes cidades. São pessoas se arriscando em condições precárias para trabalhar e 

manter serviços essenciais”. Sobre os componentes desse segmento do texto, assinale a 

afirmativa correta.  

(A) A forma verbal “faça” apresenta sujeito elíptico : tu.  

(B) O adjetivo “precárias” tem função predicativa.  

(C) O termo “imagens” é núcleo de complemento verbal direto.  

(D) A oração “Se você ainda tem dúvida” expressa causa em relação à posterior.  

(E) A forma verbal “busque” está flexionada no modo subjuntivo.  

 

6. “Onde foi parar a tal empatia de que tanto falamos?”. No trecho, a preposição “de” 

introduz:  

(A) o complemento nominal.  

(B) o agente da voz passiva.  

(C) o objeto direto preposicionado.  

(D) o sujeito.  

(E) o complemento adverbial. 

 

7. O trecho “Se você ainda tem dúvidas, faça uma pesquisa na internet e busque 

imagens de ônibus lotados de pessoas com máscaras nas grandes cidades”, reescrito na 

segunda pessoas do plural, corresponde a: 

 (A) Se vós ainda tens dúvidas, façais uma pesquisa na internet e buscais imagens de 

ônibus lotados de pessoas com máscaras nas grandes cidades. 

(B) Se vós ainda tendes dúvidas, façais uma pesquisa na internet e buscais imagens de 

ônibus lotados de pessoas com máscaras nas grandes cidades. 

(C) Se vós ainda tendes dúvidas, fazei uma pesquisa na internet e buscai imagens de 

ônibus lotados de pessoas com máscaras nas grandes cidades. 

(D) Se vós ainda tens dúvidas, façais uma pesquisa na internet e busqueis imagens de 

ônibus lotados de pessoas com máscaras nas grandes cidades. 

(E) Se vós ainda têm dúvidas, faças uma pesquisa na internet e busques imagens de 

ônibus lotados de pessoas com máscaras nas grandes cidades. 

 

8. Assinale a opção em que o segmento transcrito mostra a opinião da autora sobre o 

assunto veiculado.  

(A) “No dicionário, uma das definições para empatia é a capacidade de se identificar 

com outra pessoa, sentir o que ela sente.”  

(B) “A intenção era tirar as pessoas das ruas, evitando que elas tivessem que ir 

trabalhar.”  

(C) “Alguns turistas contaminados só não entraram nas cidades litorâneas porque foram 

obrigados a passar por um teste de Covid-19 nas barricadas.”  

(D) “Em momentos como este, nota-se que a situação é absurda.”  

(E) “Isso aconteceu no último fim de semana, quando São Paulo decretou um feriadão 

de 10 dias aproveitando a Semana Santa para tentar diminuir os casos de Covid-19.”  

 



9. Em “Em momentos como este, nota-se que a situação é absurda”,  a oração destacada 

indica: 

(A) voz ativa. 

(B) voz reflexiva.  

(C) voz passiva sintética.  

(D) voz passiva analítica. 

(E) voz neutra.  

 

10. “A pandemia evidenciou muitas desigualdades.” Assinale a opção que indica a 

forma adequada de reescrever-se essa frase.  

(A) Muitas desigualdades são evidenciadas pela pandemia.  

(B) Bastante desigualdades foram evidenciadas pela a pandemia.  

(C) Bastante desigualdades foram evidenciadas pela pandemia.  

(D) A pandemia, muitas desigualdades, foram evidenciadas.  

(E) Bastantes desigualdades foram evidenciadas pela pandemia. 

 

Texto 2 

Em tempos de preocupações com a disseminação mundial do coronavírus, 

participantes da audiência pública da Comissão de Direitos Humanos (CDH) que 

debateu a violência contra a mulher, nesta segunda-feira (9), alertaram para o que 

consideram uma epidemia brasileira que merece tanta atenção das autoridades, do 

Parlamento e da sociedade quanto a direcionada à doença que teve origem na China e 

hoje atinge dezenas de países: o feminicídio. 

— A situação é grave, existe a epidemia do coronavírus, que muda até nossas 

relações, nossas formas de nos cumprimentar, mas o feminicídio é epidemia também, 

que exige uma resposta imediata aos agressores porque já está virando endemia, tal a 

gravidade da situação. É possível que um país maltrate e violente tanto suas mulheres? 

— questionou a pedagoga Abigail Pereira. 

Registre-se, inclusive, que o Brasil é o quinto país com mais feminicídios no 

mundo  — em 2018, foram registrados 1.206 casos no Brasil, segundo o Anuário 

Brasileiro de Segurança Pública, ante 1.151 em 2017). Os passos para alterar esse 

quadro, segundo os palestrantes, passam pela educação desde a base, pelo estímulo às 

mulheres (ou a seus parentes, vizinhos e amigos) para denunciar as agressões e pelo 

investimento estatal. 

De acordo com os debatedores, é preciso que as crianças passem a  ter visão 

crítica das agressões, por meio da educação, se tornando mais conscientes no futuro, e 

que as mulheres tenham acolhimento e proteção familiar nas casas de abrigo ao 

decidirem denunciar agora, já que muitas vezes se sentem impedidas por depender 

financeiramente de seus agressores ou temer pelo destino de seus filhos. 

Os debatedores também frisaram a importância de as próprias mulheres saberem 

reconhecer os vários tipos de violência de que podem ser vítimas: física, psicológica, 

moral, sexual, patrimonial e outras.  

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/03/09/educacao-e-fundamental-na-luta-contra-o-feminicidio-

dizem-debatedores 

 



11.  No texto 2, a introdução tem a função textual de:  

(A) delimitar o tema a ser abordado no texto.  

(B) alertar para a disseminação mundial do coronavírus.  

(C) indicar um problema mais grave que a epidemia do coronavírus: o feminicídio.  

(D) prever um futuro a ser experimentado pelas mulheres brasileiras.  

(E) aconselhar as autoridades sobre a necessidade de combater o coronavírus e a 

violência contra a mulher.  

 

12.  Ao dizer “É possível que um país maltrate e violente tanto suas mulheres?”, a 

pedagoga Abigail Pereira apela para um tipo de figura de linguagem caracterizada pela:  

(A) utilização de expressão atenuadora. 

(B) utilização de um todo significando uma parte. 

(C) substituição de um termo real por um figurado.  

(D) repetição enfática de termos.  

(E) presença de termos de significação oposta.  

 

13. O terceiro parágrafo do texto 2 tem a finalidade de:  

(A) destacar a importância de os parentes, vizinhos e amigos das mulheres denunciarem 

as agressões contra elas.   

(B) indicar a posição do Brasil no “ranking” de violência contra a mulher no mundo e 

na América Latina.  

(C) comprovar uma afirmação anterior e indicar ações para mudança da realidade 

explicitada.   

(D) exemplificar casos de feminicídio no mundo.  

(E) acrescentar um argumento que auxilie o convencimento dos órgãos de segurança 

pública.  

 

14. A oração destacada em  “Os debatedores também frisaram a importância de as 

próprias mulheres saberem reconhecer os vários tipos de violência de que podem ser 

vítimas” corresponde, na forma desenvolvida, a:  

(A) que as mulheres saibam 

(B) que as mulheres saberem 

(C) que as mulheres sabem  

(D) se as mulheres souberem 

(E) por as mulheres saberem 

 

15. O quarto parágrafo do texto 2 deve ser classificado, em termos de gênero textual 

predominante, como:  

(A) panfletário.  

(B) preditivo.  

(C) narrativo.  

(D) argumentativo.  

(E) epistolar.  

 

16. O segmento do texto 2 que NÃO apresenta complemento verbal direto  é:  

(A) “que debateu a violência contra a mulher ".  

(B) “para o que consideram uma epidemia brasileira”.  

(C) “existe a epidemia do coronavírus”.  

(D) “um país maltrate e violente tanto suas mulheres”.  

(E) “Os debatedores também frisaram a importância”.  



 

17. “Registre-se, inclusive, que o Brasil é o quinto país com mais feminicídios no 

mundo”; a utilização do termo “inclusive” informa ao leitor que:  

(A) algo de pouca importância vai ser incluído no texto.  

(B) um segmento de curta extensão vai ser inserido no texto.  

(C) um exemplo será acrescentado ao texto.  

(D) uma pequena interrupção do tema central ocorrerá.  

(E) uma ratificação de algo anterior será inserida.  

 

18.  “Registre-se, inclusive, que o Brasil é o quinto país com mais feminicídios no 

mundo ”; a oração destacada classifica-se em:  

(A) subordinada substantiva objetiva direta.  

(B) subordinada substantiva subjetiva. 

(C) subordinada adjetiva explicativa.   

(D) subordinada adverbial causal. 

(E) subordinada adjetiva restritiva.  

 

19. A opção em que o termo destacado exerce função sintática diferente dos demais é:  

(A) “Em tempos de preocupações”. 

(B)  “preocupações com a disseminação mundial”. 

(C) “estímulo às mulheres”. 

(D)  “visão crítica das agressões”. 

(E) “resposta imediata aos agressores” 

 

20. A palavra abaixo cujo acento pode deixar de existir porque existe a mesma palavra 

sem acento é:  

(A) coronavírus.  

(B) feminicídio 

(C) próprias 

(D) estímulo  

(E) psicológica 
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1. Letra E. (A) Errada. A indagação apresenta relação com a postura ideológica da 

autora do texto: é necessário empatia. (B) Errada. Não se trata argumento favorável às 

medidas de restrição contra a Covid-19 . (C) Errada. Há indícios no texto: falta empatia 

porque pensamos exclusivamente em nós mesmos. (D) Errada . A autora não se baseia 

em sucessivos argumentos de autoridade. (E) Certa. A pergunta promove reflexão 

acerca  da conduta das pessoas (individualismo: não se colocar do lugar do outro)  

diante do enfrentamento da pandemia de Covid-19.  

2. Letra A. (A) Certa. O feriado prolongado não teve seu escopo (objetivo) atingido: em 

vez de tirar as pessoas das ruas, houve intenso movimento em direção ao litoral paulista.  

(B) Errada. O feriado prolongado não atendeu às intenções do governo paulistano . (C) 

Errada. Extrapolação: as barricadas não foram, necessariamente,  comprometidas com o 

excesso de turistas em direção ao litoral paulista. (D) Errada. Extrapolação: não há 

indícios, no texto, de que os testes de Covid-19 evitaram a contaminação de pessoas nas 

cidades litorâneas. (E) Errado. Extrapolação: não há indícios , no texto, de que o feriado 
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prolongado colaborou com o recrudescimento (aumento) da contaminação de pessoas 

no litoral paulista.  

3. Letra A. (A) Certa. “Olharmos apenas para a nosso umbigo” significa, 

metaforicamente, sermos egoístas (não olharmos para o umbigo dos outros, as 

necessidades dos outros). (B) Errada. Não há redundância. (C) Errada. Não há repetição 

de fonemas consonantais. (D) Errada. Não há ironia, com emprego de contradição. (E) 

Errada. Não há exagero. 

4. Letra B. (A) Certa. Observe: “... pensou (ISTO) que a empatia seria a palavra de 

ordem da sociedade. (Pensou ISTO) Que passar por uma tragédia em comum faria 

(ISTO) que as pessoas, de fato, começassem a pensar em comunidade por experienciar 

dramas semelhantes”. As três conjunções integrantes introduzem orações com função 

completiva. (B) Errada. Sequência morfológica inadequada. (C) Errada. Sequência 

morfológica inadequada. (D) Errada. Sequência morfológica inadequada. (E) Errada. 

Sequência morfológica inadequada.  

5. Letra C. (A) Errada. A forma verbal “faça” apresenta sujeito elíptico : você. (B) 

Errada. O adjetivo “precárias” tem função de adjunto adnominal de “condições”. (C) 

Certa. O termo “imagens” é núcleo de complemento verbal direto de “busque”, verbo 

transitivo direto. (D) Errada. A oração “Se você ainda tem dúvida” expressa condição 

em relação à posterior. (E) Errada. A forma verbal “busque” está flexionada no modo 

imperativo.  

6. Letra E. Observe: “Onde foi parar a tal empatia/ de que (= da qual) tanto falamos?”. 

A segunda oração, na ordem direta, corresponde a : “Nós (sujeito elíptico) tanto falamos 

(verbo intransitivo) da tal empatia (adjunto adverbial de assunto, segundo os melhores 

dicionários de regência). Portanto, a preposição “de” em “de que” introduz o adjunto ou 

complemento adverbial, já que retoma e substitui “da tal empatia”. (A) Errada. Função 

sintática inadequada. (B) Errada. Função sintática inadequada. (C) Errada. Função 

sintática inadequada. (D) Errada. Função sintática inadequada. (E) Certa. Função 

sintática adequada.  

7. Letra C. A segunda pessoa do plural corresponde a “vós”. Você tem/Vós tendes 

(presente do indicativo). A segunda pessoa do plural do imperativo afirmativo é retirada 

do presente do indicativo menos a letra “s”: faça (você)/fazei (vós); busque (você)/ 

buscai vós. (A) Errada. Flexões inadequadas. (B) Errada. Flexões inadequadas. (C) 

Certa. Flexões adequadas. (D) Errada. Flexões inadequadas. (E) Errada. Flexões 

inadequadas. 

8. Letra D. (A) Errada. Sem traços de juízo de valor. (B) Errada. Sem traços de juízo de 

valor. (C) Errada. Sem traços de juízo de valor. (D) Certa. O adjetivo “absurda” revela o 

estado emotivo-psíquico de quem redige. Revela sua opinião, seu juízo de valor 

(subjetividade). (E) Errada. Sem traços de juízo de valor. 



9. Letra C. O verbo “nota”, transitivo direto, vem acompanhado de partícula 

apassivadora, que introduz sempre voz passiva sintética. A forma analítica seria: “Que a 

situação é absurda é notado”.  (A) Errada. Trata-se de voz passiva sintética ou 

pronominal. (B) Errada. Trata-se de voz passiva sintética ou pronominal. (C) Certa. 

Trata-se de voz passiva sintética ou pronominal. (D) Errada. Trata-se de voz passiva 

sintética ou pronominal. (E) Errada. Trata-se de voz passiva sintética ou pronominal.  

10. Letra E. “Muitas” e “Bastantes” são pronomes indefinidos adjetivos e concordam 

com “desigualdades”. O enunciado original apresenta voz ativa com verbo transitivo 

direto no pretérito perfeito do indicativo. Na transposição para a voz passiva, o tempo 

verbal deve ser mantido. (A) Errada. O certo é: “Muitas desigualdades  foram 

evidenciadas pela pandemia”. (B) Errada. O certo é: “Bastantes desigualdades foram 

evidenciadas pela pandemia”. (C) Errado. O certo é: “Bastantes desigualdades foram 

evidenciadas pela pandemia”. (D) Errada. Estrutura sintática defeituosa. (E) Certa. 

Bastantes desigualdades foram evidenciadas pela pandemia. 

11. Letra A. (A) Certa. Delimita-se o tema a ser abordado no texto: o feminicídio. (B) 

Errada. Alertar para a disseminação mundial do coronavírus não é a função do 

parágrafo. (C) Errada. Indica-se um problema tão grave quanto a epidemia do 

coronavírus: o feminicídio. (D) Errada. Não se prevê um futuro a ser experimentado 

pelas mulheres brasileiras. (E) Errada. Não se aconselhar as autoridades sobre a 

necessidade de combater o coronavírus. 

12. Letra C. (A) Errada. Não há eufemismo: utilização de expressão atenuadora. (B) 

Errada. Não se trata de utilização de um todo significando uma parte. (C) Certa. 

substituição de um termo real (indivíduos maltratem e violentem)  por um figurado 

(país maltrate e violente). Não é um país que maltrata e violenta suas mulheres, mas, 

sim,  indivíduos desse país. Empregou-se uma metonímia.  (D) Errado. Não se trata de 

repetição enfática de termos. (E) Errada. Não há a presença de termos de significação 

oposta.  

13. Letra C. (A) Errada. Não se trata de destacar a importância de os parentes, vizinhos 

e amigos das mulheres denunciarem as agressões contra elas.  (B) Errada. Indica-se a 

posição do Brasil no “ranking” de feminicídios no mundo.  (C) Certa. Comprovar uma 

afirmação anterior (de que a situação é grave) e indicam-se ações ou passos para 

mudança da realidade explicitada.  (D) Errada. Não se exemplificam casos de 

feminicídio no mundo. (E) Errada. Extrapolação: não se acrescenta um argumento que 

auxilie o convencimento dos órgãos de segurança pública.  

14. Letra A.  (A) Certa. Trata-se de oração substantiva com a conjunção integrante 

implícita: “que as mulheres saibam”. (B) Errada. Ilógico: “que as mulheres saberem”. 

(C) Errada: “que as mulheres sabem” (presente do indicativo inadequado). (D) Errada. 

Não é estrutura sintática condicional. (E) Errada. Não é estrutura sintática causal. 

15. Letra D. (A) Errada. O texto panfletário é denuncista e exagerado. Não é o caso. (B) 

Errada. O texto preditivo antecipa o futuro. Não é o caso. (C) Errada. O texto narrativo 



envolve, especialmente, ações e personagens. Não é o caso. (D) Certa. O texto 

argumentativo evidencia posicionamento: “ (...) é preciso que as crianças passem a  ter 

visão crítica das agressões, por meio da educação, se tornando mais conscientes no 

futuro, e que as mulheres tenham acolhimento e proteção familiar nas casas abrigo ao 

decidirem denunciar agora (...)”. (E) Errada. Não se trata de texto epistolar (carta).  

16. Letra C. (A) “que debateu (v.t.d) a violência contra a mulher (objeto direto)". (B) 

“para o que consideram (v.t.d) uma epidemia brasileira (objeto direto)”. (C) “existe 

(verbo intransitivo)  a epidemia do coronavírus (sujeito)”. (D) “um país maltrate (v.t.d) 

e violente (v.t.d) tanto suas mulheres (objeto direto)”. (E) “Os debatedores também 

frisaram (v.t.d) a importância (objeto direto)”.  

17. Letra E. (A) Errada. Não se trata de algo de pouca importância. (B) Errada. Não se 

trata de inclusão de segmento de curta extensão. (C) Errada. Não se trata de exemplo 

que será acrescentado ao texto. (D) Errada. Não é uma pequena interrupção do tema 

central.  (E) Certa. Uma ratificação (ou confirmação) de algo anterior será inserida: a 

situação é grave (tanto é que o Brasil é o quinto país com mais feminicídios no 

mundo/confirmação).  

18. Letra B. O verbo “Registre”, transitivo direto, vem seguido de partícula 

apassivadora, cuja função é transformar a oração consequente em sujeito. Trata-se, 

portanto, de oração subordinada substantiva subjetiva, introduzida pela conjunção 

integrante “que”.   (A) Errada. Trata-se de oração subordinada substantiva subjetiva por 

causa da presença da partícula apassivadora.  (B) Certa.  Trata-se de oração subordinada 

substantiva subjetiva. (C) Errada. A subordinada adjetiva explicativa é introduzida por 

pronome relativo.   (D) Errada. Trata-se de oração subordinada substantiva subjetiva. 

(E) Errada. A subordinada adjetiva restritiva é introduzida por pronome relativo.  

19. Letra A. (A) “Em tempos de preocupações”(adjunto adnominal de “tempos”: 

tempos preocupantes).(B)  “preocupações com a disseminação mundial” 

(complemento nominal de “preocupações”). (C) “estímulo às mulheres” (complemento 

nominal de “estímulo”. (D)  “visão crítica das agressões” (complemento nominal de 

“visão”). (E) “resposta imediata aos agressores” (complemento nominal de “resposta).  

20. Letra D. (A) coronavírus: paroxítona terminada em “us”/acento obrigatório. (B) 

feminicídio: paroxítona terminada em ditongo/acento obrigatório. (C) próprias: 

paroxítona terminada em ditongo/acento obrigatório. (D) estímulo: proparoxítona 

(substantivo). Como verbo (eu estimulo), perde o acento.  (E) psicológica: 

proparoxítona (adjetivo).  

Bom demais! 

No Clube IFM, você aprende a amar a língua portuguesa!  
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