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01. Com relação ao texto publicitário, não se pode inferir que o Sistema Único de Saúde ignorou essa campanha de conscientização, pois 
não há dados que possibilitem essa leitura.

 Resposta: E

02. 
I. Falso: As falas são reveladoras de causa, e não de consequência.
II. Verdadeiro: Os advérbios presentes nas falas das personagens revelam a circunstância da ação verbal, por exemplo: em “guardo 

os pneus em local coberto”, a expressão em destaque revela uma circunstância de lugar.
III. Verdadeiro: Para que a leitura do texto seja precisa, o leitor deve considerar um conhecimento de mundo.
IV. Verdadeiro: A presença de personagens de diferentes faixas etárias, representados pela linguagem não verbal, sinaliza para uma 

conclamação da sociedade para o combate à dengue.

 Resposta: E

03. Das seis proposições, três estão corretas: I, II e IV.  A proposição V contém um erro, pois reconhecer a diversidade linguística não implica 
defender defender que os falantes não precisam dominar a norma culta da língua pátria. 
Outra proposição que se mostrou difícil foi a 08, que é verdadeira, mas foi desconsiderada como tal por uma parcela signifi cativa dos 
concorrentes. 
A proposição III está errada porque Bagna não propõe que a Carta Magna seja reescrita em português não tão formal. A proposição  
VI está errada também, pois não se pode inferir do texto a urgência de reduzir a diversidade linguística pela imposição da variedade 
padrão a todos os brasileiros.

Resposta: C

04. O verbo “É”, tomado como objeto de análise, não pode ser verbo de ligação, pois não há predicativo, nem verbo auxiliar, uma vez 
que não há locução verbal. O seu valor morfossintático, nesse caso o verbo ser, é de verbo substitutivo ou vicário, está em lugar de 
“escondo”, que já havia sido expresso anteriormente e que não é repetido por “economia verbal”. Por conseguinte, ao fazermos 
a análise, devemos repô-lo, fi cando: “Se eu te escondo a verdade, baby/escondo pra te proteger da solidão”, em que o segundo 
“escondo”, retomado pelo “é”, representa a oração principal, que tem como subordinadas a adverbial fi nal e a adverbial condicional.

 Resposta: D

05. A imagem das sobrancelhas levantadas dos cientistas rígidos espelha o desagrado deles perante os fi lmes incorretos, em termos de 
conhecimentos científi cos. Já a imagem dos olhos esbugalhados dos espectadores espelha a admiração deles em relação aos mesmos 
fi lmes, uma vez que eles estão pouco preocupados com a correção em relação aos fatos da ciência.

Resposta: B

06. Palavras denotativas são as que, embora, em alguns aspectos (ser invariável, por exemplo), assemelhem-se a advérbios, não possuem, 
segundo a Nomenclatura Gramatical Brasileira, classifi cação especial. Do ponto de vista sintático, são expletivas, isto é, não assumem 
nenhuma função; do ponto de vista morfológico, são invariáveis (muitas delas vindas de outras classes gramaticais); do ponto de vista 
semântico, são inegavelmente importantes no contexto em que se encontram (daí seu nome). Classifi cam-se em função da ideia que 
expressam. Termo “eis” do verso da canção apresenta valor de designação, constituindo uma palavra denotativa de designação.

Resposta: C

07. A produção da notícia está vinculada aos interesses de cada empresa. Nesse sentido, o veículo de informação dispensa um tratamento 
ao fato de acordo com o posicionamento específi co dela, priorizando um enfoque a partir de sua política de informação e comunicação.

 Resposta: E

08. O humor do texto é resultado de uma série de afi rmações (relacionadas à alimentação) dos colegas de “Ned” a respeito de “Dan”. 
Esses comentários provocam uma curiosa interpretação de “Ned”, produzindo uma leitura literal, que as compreende sem a mediação 
da metáfora. O resultado disso é o humor.

 Resposta: A

09. O emprego, na letra da canção, do termo “rola”, um tipo de gíria que sinaliza, no contexto apresentado, para a ideia de “enquanto 
se exibe”, confi rma a presença do registro da linguagem coloquial. 

 Resposta: D

10. No fragmento, observa-se que o narrador estabelece uma relação de causa e consequência. Essa relação está observada no segmento: 
“[...] e tal foi a comoção produzida pelo encontro, que derramou-lhe no semblante a expressão de um asco misto de horror...”.

Resposta: C
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