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01. 
A) Não. Para atender à norma culta, assim deveria ser redigida a mensagem: 

 Porque há (existem) lugares a (aos) / aonde/ que (quais) só com espírito de aventura não se chega.  
 Observação: Constitui sintaxe popular o emprego do verbo “ter” no sentido existencial. Em seu lugar, emprega-se o verbo “haver” 

ou   o “existir”.
B) Sim, haveria mudança  de sentido.  Eliminando o termo só, afirmaríamos, apenas, que não se chega a certos lugares com espírito 

de aventura. A inclusão da referida partícula de exclusão cria o pressuposto de que o espírito de aventura é “insuficiente” para 
atingir esse objetivo, sendo preciso, também, um carro com  potência, robustez e tração 4WD.

02. 
A) Não. Segundo o ponto de vista Lobato, a língua falada tem as próprias regras, desrespeitando (fazendo incorreção) as regras   da 

variedade culta padrão, a que ele chama no texto de gramática. 
B) As expressões coloquiais “meter o bico” e “de orelhas murchas” podem ser substituídas, respectivamente, por “interferir” ou 

“intrometer-se” e “ envergonhadas” ou “acovardadas”, de significados equivalentes e pertencentes à variante padrão. 

03. A expressão “andar na linha”, no contexto em que foi empregada, cria de fato uma ambiguidade: comunica   tanto que a empresa trabalha 
corretamente para alcançar o seu objetivo, quanto que, para essa finalidade, emprega o transporte ferroviário, andando sobre a linha do trem.  
Nesse caso, a ambiguidade não constitui defeito, porque está a serviço da expressividade.

04. 
A) Mattoso Câmara Jr.  Mostra   a importância das entonações e da inflexão da voz na comunicação. Assim, uma frase no imperativo 

pode, de acordo com o tom em que é proferida, sugerir uma ordem, um pedido ou, até mesmo, uma súplica. Desse modo, percebe-
se que, caso o pedido tivesse sido feito em uma conversa telefônica, haveria a possibilidade de o pai entendê-la de modo diferente. 

B) Em atendimento  à exigência do pai de ler a mensagem em tom carinhoso e respeitoso, poderíamos reescrevê-la da seguinte 
maneira: “Pai, por favor, mande-me dinheiro.”

05. 
A) I. O futebol conquistou um papel na sociedade, tanto cultural quanto econômico e político. OU O futebol conquistou um papel na 

sociedade, tanto culturalmente quanto econômica e politicamente. 
II. Os clubes buscam não apenas a expansão do número de associados, mas também a redução dos gastos com publicidade. OU Os 

clubes buscam não apenas expandir o número de associados, mas também reduzir os gastos com publicidade. 
B) I. (O advérbio “doravante” significa “a partir de agora”. Seria necessário substituí-lo por qualquer outra expressão que estivesse de acordo 

com o contexto apresentado.) Ex.: Em face de tais fatos/Observando-se tais fatos, fica claro que o futebol exerce uma grande influência 
no cotidiano do brasileiro. 

II. O técnico declarou aos jornalistas que, para o próximo jogo, ele tem uma carta na manga da camisa. (Não há mangas em coletes!) 
Atenção: Seria possível, também, substituir a expressão “carta na manga” por outra de valor equivalente, como “um grande trunfo” 
ou  “uma surpresa”.

06. 
A) Na sentença apresentada, Fernando Pessoa resumiu a ideia – exposta nos períodos anteriores – de que o ser humano põe a vaidade 

acima do orgulho, ou seja, acaba por valorizar a imagem que os outros fazem dele (a “vida exterior” ou, muitas vezes, “aquilo que 
não é”), em prejuízo da consciência de seu próprio valor (a “vida interior” ou “aquilo que é”). 

B) A palavra “exaltado” poderia, no contexto, ser substituída por termos como “enaltecido”, “idolatrado”, “admirado” ou qualquer outro de 
mesmo valor. A expressão “tido em menor conta” pode ser substituída por “relegado”, “menosprezado”, “ignorado” ou outro sinônimo.  
Ex.: O homem prefere ser admirado por aquilo que não é, a ser menosprezado por aquilo que é.

07. 
A) Ao tratar a madureza como uma prenda, o poeta recorreu a   uma metáfora que, ao receber a qualificação de terrível, produziu  

um paradoxo, uma vez que se entende uma prenda como um presente, algo agradável. Pode-se, também, destacar a inversão em 
“terrível prenda”, enfatizando o valor do adjetivo ao colocá-lo antes do substantivo. 

B) Reescrevendo a fala de Tom Jobim, sem as  marcas de coloquialidade, obtemos  esta redação: “Há um verso do Drummond que 
diz: ‘A madureza, esta horrível prenda...’ Acredito, Clarice, que se fica mais capaz, mas também mais exigente.”

08. O pronome “este” foi corretamente utilizado, pois marca um período de tempo que engloba o momento da produção do texto. 
Obs.: Vale ressaltar que o texto foi escrito na Itália, local onde Rubem Alves atuou como correspondente de guerra, e, lá, o período 
da primavera vai de março a junho, englobando, portanto, o mês de abril.

09. 
A) Sim, ocorre ambiguidade (duplicidade semântica) em “não posso me queixar”. A expressão pode ser interpretada de duas maneiras: 

1. Não tenho motivos para reclamar, o que   dá a entender que há   a concordância com o regime ditatorial. 2. Não tenho direito   
para reclamar, o que pressupõe a impossibilidade de queixa, determinada pela censura imposta pelo regime ditatorial. 

B) Com as devidas adaptações, obtém-se a seguinte redação: Mas se você perguntar a quaisquer cidadãos de uma ditadura o que 
acham de seu país, eles responderão sem hesitar:“Não podemos nos queixar.”
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10. 
A) Consoante o texto, o “uso comunicativo” da linguagem faz alusão ao uso comum, cotidiano, não necessariamente conceitual.  

Por outro lado, o “uso cognitivo” refere-se ao sentido denotativo, conceitual da palavra, no caso, “a capacidade de nos fazer 
compreender certa ordem de eventos”. 

B) Em seu “uso comunicativo”, a palavra “cidadania” remete a aspectos positivos, atendendo aos apelos da mídia contemporânea. 
Quando se usa essa palavra diminuindo seu valor conceitual, empregando como veículo atores e mensagens publicitárias, busca-se 
atrair a massa a uma ilusão de valorização social, fortalecendo, desse modo, a imagem de determinado produto ou serviço.
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