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01. 
A) Incorreta. Exortar e pelejar não apresentam os sentidos de “acalmar e correr”, conforme o texto.
B) Incorreta. Nesta alternativa, o termo “aconselhava” tem sentido adequado em relação a “exortava”, porém o segundo termo, 

“apaziguarem”, é totalmente oposto ao sentido expresso no texto.
C) Incorreta. Embora o termo “combaterem” apresente sentido adequado ao texto, a palavra “aterrorizava” está inadequada aos 

efeitos de sentido apresentados no texto.
D) Correta. No texto, os termos “exortar” e “pelejar” indicam, respectivamente, “estimular, incentivar” e “lutar, combater”, sendo 

esta alternativa a única que apresenta ambos os sentidos adequados.
E) Incorreta. “Incentivava” apresenta adequação ao texto, porém “rastejarem” não contempla os sentidos indicados no texto.

 Resposta: D

02. 
A) Incorreta. O verbo “subira” está no pretérito mais-que-perfeito; os outros dois, “descia” e “exortava”, estão no pretérito imperfeito, 

indicando ação passada e não concluída.
B) Incorreta. O verbo “subira” está no pretérito mais-que-perfeito; os outros dois, “descia” e “exortava”, estão no pretérito imperfeito, 

indicando ação passada e não concluída. Todos estão no modo indicativo.
C) Incorreta. O verbo “subira” está no pretérito mais-que-perfeito; os outros dois, “descia” e “exortava”, estão no pretérito imperfeito, 

indicando ação passada e não concluída. Não há ações futuras.
D) Incorreta. O verbo “subira” está no pretérito mais-que-perfeito, indicando um processo que ocorreu antes de um outro, também 

no passado; os outros dois, “descia” e “exortava”, estão no pretérito imperfeito do indicativo.
E) Correta. O verbo “subira” está no pretérito mais-que-perfeito, indicando um processo que ocorreu antes de um outro; os outros 

dois, “descia” e “exortava”, estão no pretérito imperfeito, pois indicam a duração da ação que aconteceu antes de outra ação 
tambem no passado. Todos estão no modo indicativo, que expressa verdades universais e ações habituais.

 Resposta: E

03. O verbo “sai” expressa uma ação não restrita ao momento da fala; no contexto em que está, um jingle televisivo, pretende manifestar 
que é hábito generalizado não sair do canal 2.

 Resposta: B

04. Uma ação única e concluída no passado está indicada pelo emprego do verbo no pretérito perfeito “reafirmou” e outra cujo autor 
não quis responsabilizar-se pela informação do enunciado está representada pela forma “teria sido interpretada”.

 Resposta: A

05.
I. Verdadeira – De acordo com o texto, há uma admiração mútua entre Mülller e Darwin. Isso fica claro na passagem “cortesia de 

seu ídolo e fã”.
II. Verdadeira – As formas verbais destacadas são responsáveis pela marcação de uma sequência cronológica das ações.
III. Falsa – Os termos “onde” e “que” são pronomes relativos.
IV. Verdadeira – Os termos “Quando” e “como” estabelecem relação semântica de tempo e comparação.

 Resposta: D

06. A questão pertence à competência 07, que costuma explorar a argumentação. Logo no enunciado da questão, há um direcionamento 
do raciocínio do candidato, ou seja, é preciso que se aponte o recurso de linguagem que contribui para o convencimento do leitor. 
Observe que a rapidez é vista como uma das estratégias de argumentação e, entre os recursos de linguagem, destaca-se, como 
elemento reforçador dessa argumentação, o emprego das formas verbais no futuro (vai ser) e no pretérito (foi) em seguida. Veja que 
a utilização desses tempos verbais um ao lado do outro contribui para reforçar uma marca do produto anunciado: a rapidez.

 Resposta: C

07. No trecho “Quando ele percebeu que se envenenou”, há um desvio da norma em “envenenou”. Segunda a norma culta, deveria ser 
“envenenara”.

 Resposta: C



OSG.: 097706/16

Resolução – Língua Portuguesa IV

08. As formas verbais fora, aborrecera-se e viera estão no pretérito mais-que-perfeito do indicativo e referem-se a ações anteriores a outro 
tempo passado, no caso, o pretérito perfeito (assentou-lhe e deu-lhe).

 Resposta: E

09. A forma “escoara”, no pretérito mais-que-perfeito, equivale à forma composta “tinha escoado”.

 Resposta: B

10. A palavra barraco foi, de fato, empregada no sentido figurado indicado na alternativa C. Erros: a) a palavra Batman fornece um 
radical para as palavras compostas do texto, não o prefixo; b) o sujeito da oração é o pronome nós, elíptico; Batmana e Batmãe são 
predicativos do sujeito; d) o pronome em questão é pessoal, não indefinido, e se refere a Batman, presente na cena; e) só é advérbio 
e refere-se a foi.

 Resposta: C
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