
Falhas no Simulado



“Incontáveis são as consequências do mau uso 
do plástico. A morte e extinção de animais é 
apenas uma das centenas de fatores que o 
descaso com seu descarte pode causar. 
Podemos, também, citar o aumento da poluição 
nas cidades até níveis catastróficos, como 
mostra a animação infantil 'WALL-E', onde só 
resta um robô e sua barata de estimação em 
um planeta repleto por lixo."
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"Incontáveis são as consequências do mau uso 
do plástico. A morte e extinção de animais é 
apenas uma (?) das centenas de fatores que o 
descaso com seu descarte pode causar. 
Podemos, também, citar o aumento da poluição 
nas cidades até níveis catastróficos, como 
mostra a animação infantil 'WALL-E', onde só 
resta um robô e sua barata de estimação em 
um planeta repleto por lixo."

Sem articulador

Sem AT



"Ademais, a produção em alta escala por empresas, 
também é fatais para o meio ambiente. Visando o 
próprio lucro, é notório a preferencia por parte dos 
empresarios, que seus produtos tenham um curto 
prazo de vida, para assim as relações de descarte e 
compra sejam constantes. Sem a devida preocupação 
de ambos os lados, o do consumidor e do fabricante, o 
mundo vai dando início a uma era plástica, onde 
estima-se que milhões de toneladas de plástico 
acabam nos oceanos anualmente."
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Doc não prova a tese.
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Concordância 

Fuga ao Tema

II Expositivo

Período incompleto



Conclusão 



Agentes vagos <—>

Verbo no futuro do pretérito 



D1 e D2



Expositivos

<—> (frequente entre hiperônimo 
e hipônimo)

“Onde” errado



Desafio



No dia 5 de junho é comemorado o dia do 
meio ambiente, no entanto, o que deveria ser 
um dia feliz vem a cada ano aumentando 
seus desafios. Uma das causas é devido ao 
acúmulo de plástico trazendo consequências 
exorbitantes para os oceanos.

Introdução 


