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01. No trecho, observa-se que o narrador discorre sobre a própria narrativa, constituindo uma refl exão sobre a estrutura do romance 
dentro do próprio romance. Assim, temos predominantemente a função metalinguística.

Resposta: E

02. Na imagem em questão, a palavra “sujo” adquire duas prováveis signifi cações, conferindo ao vocábulo a polissemia que culminou no 
efeito humorístico da tirinha.

Resposta: D

03. Espera-se que o candidato perceba a polissemia do vocábulo “barato” (o barato de andar a pé), correspondendo a um substantivo cujo 
sentido expressa a ideia daquilo que dá prazer (prazeroso), que deleita, que diverte (divertido), que é visto como uma “curtição”. A 
outra acepção possível à palavra garantia, com o valor de adjetivo, a menção a algo qualifi cado por preço baixo, portanto, econômico.

Resposta: C

04. A ironia consiste na signifi cação absurda de decretar uma proibição aos mosquitos: picar os índios até janeiro. O jornal toma essa 
posição crítica e irônica porque, se o programa de saúde para os ianomâmis era emergencial, ele deveria ser aplicado imediatamente, 
já que não é possível controlar por meio de decreto o ataque de mosquitos.

Resposta: A

05. O trocadilho a que o redator faz menção consiste no emprego do verbo “esquentando” para se referir às crescentes discussões sobre 
o aquecimento global. Tal uso, porém, poderia passar a impressão de que o autor não considera sério o assunto, aproveitando para 
construir piada sobre uma questão ambiental importante tão debatida atualmente. A fi m de evitar que o leitor tenha essa impressão 
e de se defender contra uma presumível acusação de que não analisa com sobriedade assuntos que merecem essa conduta, pede 
perdão.

 Sim. A ambiguidade decorre da dupla possibilidade de combinação de palavras (e, portanto, de compreensão) da frase:
• Foi preso vigia acusado de matar empresário.

 Ou, em ordem direta:
Vigia acusado de matar empresário foi preso.
• Um preso vigia acusado (= outro indivíduo) de matar empresário.

 Na primeira versão, preso é o verbo principal da locução foi preso e se encontra no particípio irregular. Vigia pertence à classe dos 
substantivos, e acusado exerce função adjetiva.

 Na segunda, preso é substantivo que funciona como núcleo do sujeito de vigia (que, nessa versão, é um verbo), e acusado é 
substantivo, núcleo do complemento do verbo anterior.

Resposta: B

06. A vírgula torna “Prefeito João Marcos” vocativo, o receptor da mensagem. Nesse sentido, apenas as afi rmações II e III são coerentes.

Resposta: C

07. No texto, observamos o fenômeno da ambiguidade sugerido pelo pronome “seus”, provocando interpretações diferentes do enunciado.

 Resposta: C

08. Na charge em estudo, há uma severa crítica ao contexto social de exclusão presente no Brasil. Embora o feriado prestigie a população 
negra, ela não desfruta desse período de intervalo das atividades de labor, ou seja, continua lutando para sobreviver em um país de 
grandes distâncias sociais.

 Resposta: E

09. Nos quadrinhos propostos para análise, o recurso do humor pode ser observado na crítica ao universo político brasileiro. No entanto, 
o que contribui de modo mais decisivo para a geração do humor é a duplicidade de sentido observado no emprego da expressão 
“pelas costas”, compreendida por um de modo literal, pelo outro, de modo conotativo.

 Resposta: E

10. Na charge, a palavra “sistema” é responsável pelo humor, já que foi empregada de forma ambígua, produzindo interpretações diferentes 
pelos agentes da comunicação.

 Resposta: C
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