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De acordo com o texto pode-se afirmar, somente, que o assunto do texto
é a preservação do Planeta Terra.
Frisa-se bem no enunciado da questão que é para responder de acordo
com o texto, neste não se vê em momento algum o tratamento das três
Américas, mesmo assim se fossemos considerar tal fato não poderíamos
afirmar que o povo americano, englobando as três Américas, é
considerado o povo que mais se preocupa com o meio ambiente, já que,
o norte americano não apresenta nenhuma preocupação caso tal
questão for prejudicar a economia do país, conforme descrito no último
parágrafo do texto. Assim sendo, a alternativa “o povo americano é
considerado o povo que mais se preocupa com o meio ambiente” está
incorreta.
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O assunto é a preservação do Planeta
Terra.

Europa, África e Ásia não possuem a maior cobertura verde do planeta,
estando a alternativa “Europa, África e Ásia possuem a maior cobertura
verde do planeta” incorreta.
De acordo com o texto, o povo Brasileiro pode ser considerado o povo
que mais se preocupa com o meio ambiente, estando a alternativa “o
povo Brasileiro é o povo menos consciente em relação ao meio ambiente
e suas florestas” incorreta.
De acordo com o texto, a defesa da natureza e do meio ambiente não é
um fenômeno recente em todos os continentes, já que essa preocupação
é existente no Brasil desde o século XVI, estando a alternativa “a defesa
da natureza e do meio ambiente são fenômenos recentes em todos os
continentes” incorreta.

3

Em virtude de o Brasil ter uma lista de
árvores reais protegidas por lei, se
pode, já no século XVI, entender que a
defesa da natureza, aqui, é uma
preocupação antiga.

A conjunção coordenativa “portanto” na oração “O Brasil tinha, já no
século XVI, uma lista de árvores reais protegidas por lei, portanto se
pode entender que a defesa da natureza, aqui, é uma preocupação
antiga” é utilizado com a intenção de concluir um pensamento. A fim de
transformar o período composto por coordenação em um período
composto por subordinação sem causar prejuízos a interpretação da
sentenças a alternativa que melhor se encaixa é a alternativa “Em virtude
de o Brasil ter uma lista de árvores reais protegidas por lei, se pode, já no
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século XVI, entender que a defesa da natureza, aqui, é uma
preocupação antiga” em que há uma ideia de conclusão entre a oração
principal e a oração subordinada.
A alternativa “Conforme o Brasil tinha, já no século XVI, uma lista de
árvores reais protegidas por lei, se pode entender que a defesa da
natureza, aqui, é uma preocupação antiga” não pode ser considerada
correta por não haver uma relação de conclusão entre as orações e sim
uma relação de conformidade.
A alternativa “Apesar de o Brasil ter, já no século XVI, uma lista de
árvores reais protegidas por lei, se pode entender que a defesa da
natureza, aqui, é uma preocupação antiga” não pode ser considerada
correta por não haver uma relação de conclusão entre as orações e sim
uma relação de contrariedade.
A alternativa “Desde que o Brasil tenha uma lista de árvores reais
protegidas por lei, se pode, já no século XVI, entender que a defesa da
natureza, aqui, é uma preocupação antiga” não pode ser considerada
correta por não haver uma relação de conclusão e sim uma relação de
condicionalidade.
A alternativa “Caso o Brasil tenha uma lista de árvores reais protegidas
por lei, se pode, já no século XVI, entender que a defesa da natureza,
aqui, é uma preocupação antiga” não pode ser considerada correta por
não haver uma relação de conclusão entre as orações e sim uma relação
de condicionalidade.
A palavra DESMATAMENTO passa pelo processo de formação de
palavras denominado DERIVAÇÃO PARASSINTÉTICA devido ao fato de
ser derivada da palavra primitiva MATO e acrescida a ela o prefixo DES
e o sufixo MENTO simultaneamente, não sendo possível a formação de
uma palavra somente com a utilização do prefixo (MATAMENTO) ou do
sufixo (DESMATO).
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Derivação prefixal

Não se trata de uma aglutinação por não se tratar de uma composição
em que dois ou mais elementos (vocábulos ou radicais) são unidos e
ocorre uma supressão de um ou mais dos seus elementos fonéticos,
como ocorre em EMBORA (EM+BOA+HORA).
Não se trata de uma derivação prefixal por ter além do prefixo DES
também o sufixo MENTO, a palavra primitiva não é MATAMENTO.
Não se trata de uma derivação sufixal por ter além do sufixo MENTO
também o prefixo DES, a palavra primitiva não é DESMATO.
Não se trata de uma derivação prefixal e sufixal devido ao acrescimento
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DEFERIDO

ANULADA

do prefixo e do sufixo ser simultâneo. Para ser classificada como
derivação prefixal e sufixal a palavra precisa formar uma nova palavra se
retirado um desses afixos, como ocorre na palavra DESLEALDADE, se
retirarmos o prefixo temos LEALDADE e se retirarmos o sufixo temos
DESLEAL, palavras existentes na língua portuguesa.
Não se trata de justaposição por não ser uma composição de duas ou
mais palavras sem alteração fonética, como ocorre em PASSATEMPO.
Sendo assim, a banca entende que o pedido de recurso é procedente e
decide pelo deferimento e consequente anulação.
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A palavra DESMATAMENTO passa pelo processo de formação de
palavras denominado DERIVAÇÃO PARASSINTÉTICA devido ao fato de
ser derivada da palavra primitiva MATO e acrescida a ela o prefixo DES e
o sufixo MENTO simultaneamente, não sendo possível a formação de uma
palavra somente com a utilização do prefixo (MATAMENTO) ou do sufixo
(DESMATO).
Não se trata de uma aglutinação por não se tratar de uma composição em
que dois ou mais elementos (vocábulos ou radicais) são unidos e ocorre
uma supressão de um ou mais dos seus elementos fonéticos, como ocorre
em EMBORA (EM+BOA+HORA).
Não se trata de uma derivação prefixal por ter além do prefixo DES
também o sufixo MENTO, a palavra primitiva não é MATAMENTO.
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Derivação prefixal

Não se trata de uma derivação sufixal por ter além do sufixo MENTO
também o prefixo DES, a palavra primitiva não é DESMATO.
Não se trata de uma derivação prefixal e sufixal devido ao acrescimento do
prefixo e do sufixo ser simultâneo. Para ser classificada como derivação
prefixal e sufixal a palavra precisa formar uma nova palavra se retirado um
desses afixos, como ocorre na palavra DESLEALDADE, se retirarmos o
prefixo temos LEALDADE e se retirarmos o sufixo temos DESLEAL,
palavras existentes na língua portuguesa.
Não se trata de justaposição por não ser uma composição de duas ou
mais palavras sem alteração fonética, como ocorre em PASSATEMPO.
Sendo assim, a banca entende que o pedido de recurso é procedente e
decide pelo deferimento e consequente anulação.
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