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01. No fragmento de texto, extraído da obra O irmão alemão, de Chico Buarque de Holanda, percebe-se o uso do tempo verbal no 
presente do indicativo, o que contribui para que o leitor tenha a ilusão de que, enquanto se escreve o romance, também se vivem os 
fatos narrados. Daí, acerta a questão quem marca a altarnativa D.

 Resposta: D

02. Como anuncia o comando da questão, o tempo pretérito perfeito do indicativo é comum à sequência narrativa. Por isso, é bastante 
usado por contadores de história. Na questão, porém,.o enunciador prima pelo uso do presente do modo indicativo, embora haja 
alguns usos do pretérito perfeito do indicativo no texto. Essa mudança de tempo verbal demonstra que o enunciador (que enuncia 
no presente) vez por outra recorre a fatos de um passado próximo. Acerta, então, quem marca a alternativa C.

 Resposta: C

03. O uso do conectivo “mas”, no início do segundo período do texto “Mas não são adeptos de literatura os indivíduos que ali se abrigam 
da chuva ou do sol a pino de verão” (linhas 3 a 5), estabelece, em relação ao período anterior, uma relação lógico-semântica de 
oposição. Esta, porém, não aparece explícita no contexto (superfície textual), ficando implícita a ideia de que os frequentadores de 
uma biblioteca são adeptos da literatura. Acerta, então, quem marca a alternativa B.

 Resposta: B

04. Esta questão explora a progressão textual, considerando a referenciação textual. Veja as explicações dadas a seguir:
I. Errado – Não se pode afirmar que expressão “ladrões de livros” é retomada anaforicamente pela expressão “adeptos de literatura”, 

pois são termos não equivalentes na composição textual;
II. Correto – De fato, a expressão “Esses desocupados” (linha 6) retoma, anaforicamente, a expressão “os indivíduos que ali se abrigam da 

chuva ou do sol a pino de verão” (linhas 4 e 5);
III. Correto – O enunciador, ao fazer uso do adjetivo “desocupados” (linha 5), induz o leitor a entender que “os indivíduos que ali se 

abrigam...” não possuem um trabalho formal, o que contribui para que se crie uma imagem negativa dessas pessoas, evidenciando”, 
assim, o teor argumentativo (persuasivo) da expressão “desocupados”.

 Resposta: A

05. Considerando a expressão “a garagem de casa” (linha 2), a questão apresenta três proposições que podem ser assim explicadas:
I. Correta – De fato, a ausência de artigo definido ou indefinido na expressão “a garagem de casa” indica que a casa é da pessoa 

que fala;
II. Correta – Caso a expressão fosse usada com o uso do artigo  definido “a” (a garagem da casa), indicaria que o falante não é o 

dono da casa ou que não a habita; a inserção do artigo definido “a” indicaria também que o referente casa já aparecera no texto;
III. Correta – Se a expressão fosse usada com o artigo indefinido “uma” (a garagem de uma casa), indicaria que o referente casa ainda 

não aparecera no texto, sendo, inclusive, novo para o leitor.

 Resposta: B
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