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01. O modo indicativo indica certeza, mesmo que a fl exão de tempo esteja no futuro. No caso específi co apresentado, a certeza da 
gratifi cação dependerá da captura do escravo anunciado.

 Resposta: B

02. As quatro explicações dadas estão corretas, pois a locução adverbial com frequência caracteriza comportamento recorrente e da 
passagem do segundo parêntesis é possível entender que muitos escravos aceitavam passivamente a escravidão. Além disso, vê-se a 
presença de práticas ilícitas no contrabando de escravos. Em LHO (= O + LHE), tem-se a referência ao pronome quem e ao substantivo 
escravo.

 Resposta: C

03. As três expressões iniciais exercem a função sintática de complemento nominal dos nomes necessidade, inaptidão e gosto, e a 
oração adjetiva restritiva exerce a função sintática de adjunto adnominal.

 Resposta: D

04. No período, o verbo ceder é quem irá conduzir a interpretação, pois pode assumir diferentes sentidos – desistir, transferir, conceder, 
diminuir, concordar ... –, mas, na ocasião, sugere diminuição de intensidade.

 Resposta: A

05. A formação do tempo verbal composto do modo indicativo segue algumas regras básicas. Primeiro, é preciso observar em que tempo 
está conjugado a forma simples (no caso, pretérito perfeito do indicativo para ambos os verbos – viu e sentiu), depois é só acrescentar 
a forma auxiliar – haver ou ter – ao particípio do mesmo verbo – visto e sentido. No caso específi co, porém, é necessário saber que 
o pretérito perfeito composto do indicativo tem seu auxiliar conjugado no tempo presente do indicativo, daí as formas tem visto e 
tem sentido funcionarem como tempo composto do pretérito perfeito do indicativo.

 Resposta: B

06. Como se trata de um narrador-observador, ou seja, o narrador não participa dos fatos, simplesmente os narra a distância, tem-se 
narrador imparcial, que não se envolve com os acontecimentos.

 Resposta: C

07. As informações dos três parêntesis primeiros são verdadeiras porque o verbo ser expressa estado permanente e os verbos rir e coser 
estão fl exionados no pretérito imperfeito do indicativo, que expressa ação repetitiva, continuada. No item III, essa ação chega ao 
presente, devido ao uso do advérbio de tempo agora, que garante a localização exata de um momento da ação de coser, o presente.

 Resposta: D

08. No exemplo do conto, o acento é resultado da contração entre a preposição a, exigida pela palavra pesado, e o artigo a, que antecede 
o substantivo feminino mãe. Isso ocorre também na frase do item A, pois essencial rege a preposição a, que se funde com o outro 
a artigo, que acompanhe o substantivo vida. Observação: não se usa crase entre palavras repetidas, diante de palavras femininas no 
plural quando não se tem o artigo feminino no plural e diante de verbos.

 Resposta: A

09. Constituído de quatro períodos, a parágrafo em estudo apresenta período misto, ou seja, período em que há orações coordenadas e 
subordinadas ou mesmo tempo. O terceiro período, por exemplo, é a prova disso.

 Resposta: B

10. Os verbos recorrer e gastar são nocionais, pois constituem predicados verbais nos exemplos; já o verbo ser é não nocional, ou seja, 
de ligação, o que remete a um esvaziamento de sentido.

 Resposta: C
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