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01. De acordo com a lógica das ideias desenvolvidas no poema de Augusto dos Anjos, para compor sua existência, o “verme” declara 
“guerra à vida”. Assim, sua existência está garantida.

Resposta: A 

02. No poema de Augusto dos Anjos, importante poeta do início do século XX, o termo “espreitar” pode ser substituído pelo termo 
“perscrutar”, sem que haja alteração de sentido.

Resposta: C

03. A oposição no poema de Augusto dos Anjos, poeta dotado de uma visão pessimista da existência, está demarcada pelo confronto 
entre o “verme” e o “eu” que enuncia no poema. Essa oposição produz um efeito de aniquilamento, de fragilidade da existência, de 
ausência de perspectivas.

Resposta: B

04. A expressão “da boca de um cardíaco” modaliza o verbo “escapa”, desenvolvendo função de adjunto adverbial de lugar.

Resposta: E

05. A expressão “A infl uência má dos signos do zodíaco” é um sintagma nominal, objeto direto do verbo “sofro”, formando com este o 
sintagma verbal.

Resposta: E

06. A expressão entre travessões (“este operário das ruínas”) constitui um aposto do termo “verme”.

Resposta: A

07. 
I. Incorreto – No sintagma nominal sujeito, identifi camos dois apostos.
II. Correto – O verbo “sofro” é transitivo direto, logo exige um complemento objeto direto.
III. Correto – A expressão “desde a epigênesis da infância” constitui, de fato, um adjunto adverbial de tempo.

Resposta: B

08. O termo “pânica” é um adjetivo que se relaciona com o substantivo “vida”, desenvolvendo função de predicativo do sujeito desse 
termo e signifi cando “assustada”.

Resposta: A

09. A estrutura frasal que apresenta os mesmos padrões sintáticos propostos para identifi cação se encontra indicada na alternativa:
A) Exame, uma conceituada revista, informa os leitores de questões nacionais relevantes.

Resposta: A

10. A estrutura frasal que apresenta os mesmos padrões sintáticos propostos para identifi cação se encontra indicada na alternativa:
C) Na quinta-feira, o senado argentino aprovou um importante projeto de lei.

Resposta: C
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