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01. A afi rmação  I está correta. Vale destacar que o verbo assistir, no contexto em que foi empregado, é transitivo indireto e necessita de 
um objeto preposicionado. Assim… está assistindo a ele.

 O advérbio “compulsoriamente” indica modo, não tempo, por isso, a asserção II está incorreta.
 Por fi m, a expressão “iê-iê-iê” possui natureza onomatopaica, o que torna correta a afi rmação III.

Resposta: B

02. De acordo com o texto, a apresentadora Ana Maria Braga cometeu uma impropriedade vocabular relacionada à seleção lexical ao 
confundir “fauna” com “fl ora”. O mesmo desvio é verifi cado na alternativa C, na qual houve confusão entre os termos “asfi xia” e 
“paralisia”.

Resposta: C

03. Segundo o Dicionário Houaiss, “ícone” é pessoa ou coisa emblemática do seu tempo, do seu grupo”, ”vergastar” é “fazer crítica dura a; 
repreender com veemência”; “indigência” é “mediocridade intelectual e moral”.

Resposta: C

04. O “potencial ‘nerdístico’” do fi lme estaria nas diversas referências intertextuais presumidas pelos espectadores, que irão da “mitologia 
grega” e da série de televisão “Lost” à “escada de Penrose” e a outros fi lmes, como Blade Runner, eXistenZ e 2001 –– Uma odisseia 
no espaço.

Resposta: C

05. Comentário:

A forma sonhou está no pretérito perfeito do indicativo e como tal indica uma ação concluída no passado. A forma sonhara, mais-que-
perfeito do indicativo, indica uma ação realizada num passado anterior a outro passado: “Ao acordar (= quando acordou” não sabia 
mais se era o homem que sonhara (= tinha sonhado)”. O imperfeito do indicativo em “agora sonhava (= agora estava sonhando)” 
indica uma ação contínua num passado.

 Resposta: E
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