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01. Modernista da segunda fase, Jorge Amado foi escritor, jornalista, político e simpatizante do Candomblé. Escreveu vários romances, 
entre eles, Tieta do Agreste e Teresa Batista. Não escreveu em parceria com Guimarães Rosa e Carlos Drummond. Nasceu em Salvador.

 Resposta: A

02. O texto I é uma espécie de resumo e de prefácio do romance Gabriela, Cravo e Canela. É escrito com passagens narrativas, expositivas 
e argumentativas. Apresenta-se de forma sintética.

 Resposta: C

03. As inferências textuais são possibilidades interpretativas que o leitor pode fazer a partir de um texto ou de uma passagem textual. 
No caso da passagem em destaque, é correto afi rmar que “o local onde acampavam os retirantes assemelhava-se a um mercado de 
escravos”, já que a expressão “mercado de escravos” está entre aspas, caracterizando uma certa ironia, inclusive.

 Resposta: D

04. No primeiro período, a vírgula é resultado da mudança de sujeito; no segundo, ela ocorre devido ao predicativo do sujeito deslocado; 
e, no último, ela ocorre por contrapor informação anterior e iniciar período.

 Resposta: A

05. Jorge Amado também descreve a vida social na Bahia. A expressão “o livro” faz uma referência anafórica ao romance Gabriela, Cravo 
e Canela. O coronel e o exportador estão economicamente opostos. E o pronome “quem” realmente recupera Gabriela.

 Resposta: D

06. O nome da Conferência não é uma homenagem à cidade do Rio, mas sim a consagração de um ciclo de 20 anos, que havia iniciado 
no Rio. De fato, o parágrafo afi rma que a Rio+20 contribuiu para defi nir uma agenda para as próximas décadas. Embora se discuta 
sobre o que afi rma o parêntesis 3, não há informação sobre isso no parágrafo.

 Resposta: A

07. Esta questão explora literalmente os temas principais da Conferência. Basta observar que eles foram transcritos tais quais no item A.

 Resposta: A

08. A única inferência aceitável da passagem é a de que a segmentação do evento tinha por objetivo garantir o êxito; as outras não 
encontram respaldo no texto.

 Resposta: B

09. Da passagem, é fácil entender que o fato de diversos países realizarem encontros, mesmo que informais, demonstra preocupação por 
parte desses países em participar da Conferência.

 Resposta: D

10. O pronome relativo “que” exerce na passagem a função sintática de sujeito do verbo “reunir-se”.

 Resposta: B
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