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01. 
A) “...é pela posse e pelo uso da linguagem (...) que conseguimos organizar o nosso pensamento e torná-lo articulado, concatenado 

e nítido.” 
B) “...nas crianças, a partir do momento em que, rigorosamente adquirem o manejo da língua dos adultos e deixam para trás 

o balbucio.” 
C) Segundo Mattoso Câmara Jr., a partir do estudo da linguagem, aperfeiçoa-se a capacidade de pensar, “da mesma sorte que se 

aperfeiçoa o operário com o domínio e o conhecimento seguro das ferramentas de sua profi ssão”.

02. Embora possua grandes conhecimentos, o professor não é a árvore da sabedoria, porque ele também aprende com seus alunos.  

03. 
A) As metáforas presentes no texto exemplifi cam a clássica relação “A é B”. Considerando os sentidos construídos no texto, a metáfora 

do livro como uma porta remete à possibilidade de o livro ser um meio de acesso (assim como uma porta) para experiências emocionais, 
sociais, sensoriais diversifi cadas e para a ampliação do conhecimento de mundo do leitor e do conhecimento de si mesmo e dos 
outros. A metáfora do livro como cais/porto remete à possibilidade de o livro ser o ponto de partida/chegada para as “viagens” 
(experiências diversifi cadas e conhecimento ampliado sobre o mundo, sobre si e sobre os outros) que a leitura proporciona. 
A metáfora do livro como rota remete à possibilidade de o livro fazer o leitor experimentar emoções diversas, percorrendo 
caminhos imaginários que lhe proporcionam vivências signifi cativas e a ampliação da sua visão de mundo.

B) A mudança subjetiva vivenciada pelo autor encontra-se resumida nos dois primeiros parágrafos do texto. Em um 
primeiro momento, o autor tinha desconfi anças em relação aos limites do mundo, à dimensão das coisas e aos “lugares” 
aos quais não tinha acesso. Em função desse sentimento de desconfiança, sentia-se “afogado em desesperança”. 
Depois de seu aprendizado da leitura, ele descobre que a palavra (a leitura) é um caminho para a vivência 
de experiências diversif icadas, para o alargamento de sua visão de mundo e de sua capacidade criat iva. 
Passa então a se “afagar em esperança”. Há inúmeros trechos ao longo do texto que exemplifi cam as experiências e os 
conhecimentos novos possibilitados pela leitura.

04. F – F – V

05. 
As opções [A], [C] e [D] são incorretas, pois 
A) a metonímia, relação semântica entre uma palavra que contém o signifi cado de uma parte e outra com signifi cado de um todo em 

relação à primeira, não acontece entre os termos “drones” e “vants”, que são sinônimos;
C) o termo “aeronaves” substitui o termo “drones” e não “máquina”;
D) o termo “aparelho” aponta, cataforicamente, para o termo “celular”. 
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