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Essa ocupação, predominante na construção civil, caracteriza-se pela grande parcela de 

trabalhadores por conta própria ou sem carteira assinada. 

Como a construção civil é um ramo de atividade que depende do volume de investimentos, 

públicos e privados, e das condições de financiamento da casa própria, não há previsão de 

recuperação do setor se for mantido o atual quadro econômico. 

Outro fator relevante a ser considerado sobre esse setor é a introdução de novas 

tecnologias que poupam grande quantidade de mão de obra. 

Contudo, se mudar a orientação da política macroeconômica, é possível que ocorra uma 

expansão dessa ocupação nos próximos anos. 

Disponível em: <http://www.observatorio.sp.gov.br>. 

 

Questão 1 – Em todos os trechos, há exemplos de retomada por meio de pronomes 

demonstrativos, exceto em:  

a) “Essa ocupação, predominante na construção civil [...]” 
b) “[...] não há previsão de recuperação do setor se for mantido o atual [...]” 

c) “Outro fator relevante a ser considerado sobre esse setor é a introdução [...]” 
d) “[...] é possível que ocorra uma expansão dessa ocupação nos próximos anos.” 
 

Questão 2 – Na parte “[...] é a introdução de novas tecnologias que poupam grande quantidade 

de mão de obra.”, o termo destacado poderia ser substituído por: 

a) exigem 

b) dispensam  

c) geram 

d) influenciam  

 

Questão 3 – O último período do texto estabelece com os anteriores uma relação de: 

a) conclusão 

b) concessão  

c) acréscimo  

d) oposição 

 

Questão 4 – Assinale a passagem em que o verbo sublinhado é impessoal: 

a) “[...] caracteriza-se pela grande parcela de trabalhadores por conta própria [...]” 
b) “[...] é um ramo de atividade que depende do volume de investimentos, públicos e privados [...]” 
c) “[...] não há previsão de recuperação do setor se for mantido o atual quadro [...]” 

d) “Contudo, se mudar a orientação da política macroeconômica [...]” 


