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01. O apólogo é um texto narrativo semelhante à fábula. Ambos têm como objetivo oferecer uma lição moralizante, produzindo efeito 
pedagógico.

 Resposta: D

02. De acordo com a fala do “professor de melancolia”, fica evidente que nem sempre há um processo de valorização das partes envolvidas 
em um trabalho. Essa ideia funciona como a moral proposta para reflexão do leitor.

 Resposta: E

03. O verbo “respondia” e a locução verbal, também chamada de perífrase verbal “ia andando”, apresentam o mesmo sujeito, no caso, 
o termo “linha”. Vale ressaltar que a locução verbal “ia andando” sugere uma ação em desenvolvimento contínuo.

 Resposta: C

04. Os termos em destaque desenvolvem respectivamente as funções de: objeto indireto e objeto direto da forma verbal “dava”.

 Resposta: E

05. 
I. Correto – O substantivo “costureira” é um substantivo que funciona como núcleo do SN sujeito.
II. Incorreto – O verbo “chegou” é intransitivo, logo pode assumir o comportamento de um SV predicado.
III. Correto – A expressão “à casa da baronesa” desenvolve papel modalizador do verbo “chegou”, acrescentando uma circunstância 

de lugar.

 Resposta: E

06. A questão aborda compreensão textual, requerendo que o candidato reconheça a afirmação correta acerca do conto “Os moradores do 
casarão”. A alternativa A está errada. Embora se perceba que houve uma decadência econômica na família de Violeta, em momento 
algum do conto essa família aparece enfrentando situação humilhante; ao contrário, mesmo sem mais recursos, foram preservados 
alguns hábitos que lhe asseguram certo status: dispor de serviçais – “(...) a preta velha, trôpega, já se animando às paredes, serve-lhes 
o café, e irmão e irmã conversam. (...) e quando sai é acompanhada da preta mais nova, sem que as duas saibam bem onde apanhar 
o ônibus.’–, ambas as passagens, no início do conto. Isso pode ser constatado também no fragmento da prova: “De resistente apenas 
a hera, que sobe pelas velhas paredes, uma ou outra vez aguada por seu Vicente, jardineiro, ou pela preta mais nova. também cria da 
família.” A alternativa B está errada, pois o pai de Violeta não se mostrava irritado com o comportamento da filha, ao contrário, ele 
“soltava gargalhada na cadeira de balanço e garantia ao gemo que aquelas velhas, e a própria mulher dele. eram doidas.” A alternativa 
C também está errada. Ao dizer o narrador que o relógio de parede “bate as horas num gemer de ferros”, transmite a ideia de que 
a marcação das horas pelo relógio lembra rangidos que parecem lamentos. Ao longo do conto, o casarão é descrito em estado de 
abandono, deteriorado. O leitor é levado, através de expressões esparsas no texto, a construir uma ambiência tenebrosa e sombria, em 
que o casarão desponta como um elemento importante da narrativa. Através desta descrição, o conto estabelece um paralelo entre o 
estado de decadência da família e o atual estado do casarão. O casarão, enquanto imponente, reflete a “posição social de outrora” 
. Depois, “tudo se foi acabando” até deteriorar-se por completo, como se depreende do parágrafo das linhas 54 a 59. A alternativa 
E está errada. As tias de Violeta, embora agissem como mães: “ninguém queria separar-se de Violeta, que tinha muitas mães, todas 
mandando nela”, não cediam à vontade da sobrinha: ao contrário. Violeta era quem sempre aquiescia às vontades das tias velhas e 
autoritárias: “Violeta, governada, sem vontade própria, como se ainda fosse menina, ouvindo uma e outra.”

 Resposta: D

07. A questão aborda compreensão textual, requerendo que o candidato indique se são verdadeiras ou falsas as afirmações. A primeira 
afirmação está errada. Apreende-se, pela leitura do conto, que o marido de Violeta, à época do casamento, embora fosse muito jovem 
“– E um menino!” (linha 22), já havia se formado e estava se iniciando profissionalmente: “Foi por esse tempo que Violeta se casou 
com o bacharel recente.” (linha 14). “Em começo de vida.” (linha 22). A segunda afirmação está errada. O narrador deixa claro que Tia 
Matilda interceptava as cartas endereçadas a Violeta, mas não diz que as lia. O texto explicita apenas que algumas cartas que Violeta 
escrevera para o ex-marido foram lidas pela tia. Em relação àquelas endereçadas à sobrinha. Matilda as guardava, sem entregá-las 
a Violeta, pois, quando a tia morreu. “Violeta encontrou no quarto dela [da tia] dentro da gaveta da cômoda, lá no fundo, algumas 
dessas cartas do marido, amarradas com fitilho.” (linhas 51-53). A última afirmação é verdadeira e está explicitada na passagem: “Veio 
o desquite. O marido mudou-se para São Paulo. Fez carreira brilhante, é advogado de prestígio e, faz tempo, vive com a outra. Mas 
fixou pensão para a mulher” (linhas 43-45). Assim, é correta a alternativa A que apresenta a sequência F – F – V.

 Resposta: A
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08. A questão aborda compreensão textual, requerendo que o candidato identifique o par de características que pertence ao casarão. 
A alternativa A está errada, porque o par apresenta apenas uma característica do casarão. No texto, não há qualquer referência à 
largura das janelas, apenas infere-se que as paredes são altas. Essa informação é inferida do trecho “Ela voltava ao grande quarto, 
de forro alto” (linha 31), pois, se o forro era alto, altas teriam que ser as paredes. A alternativa B está errada, porque, apesar de o 
piso do casarão estar estragado: “no quarto, cujos tacos já estão podres.” (linhas 3-4), a largura das janelas, conforme vimos, não é 
mencionada. A alternativa C está errada. As paredes do casarão, de fato, eram altas, mas seus cômodos não eram pequenos: “Ela 
voltava ao grande quarto.” (linha 31). A alternativa D está correta. Além de estar o gradil do muro “enferrujado” (linha 55), o piso 
do casarão se encontrava estragado: “no quarto, cujos tacos já estão podres.” (linhas 3-4). A alternativa E está errada. Embora seja 
verdadeiro que as grades estavam enferrujadas, os cômodos, como vimos, não eram pequenos.

 Resposta: D

09. A questão aborda compreensão textual e requer que o candidato identifique a orientação espacial empregada nas descrições. 
Na primeira, o casarão é apresentado de baixo para cima: o foco se inicia no chão, com o vento varrendo as folhas e, em seguida, 
flagra a hera subindo pelas paredes, até alcançar a torre, a parte superior da construção. Na segunda, a descrição se faz de fora para 
dentro. De “Ao fundo do corredor”, infere-se que ele está sendo visto de fora, de um ponto a partir do qual se consegue ver todo 
o objeto descrito. Em seguida, menciona-se a existência do quarto, mas ainda sob o ângulo de fora. Só então, focaliza-se o lado de 
dentro do ambiente e destaca-se a existência da cômoda. Na terceira, a descrição é feita do geral para o particular. Para descrever 
o abandono em que se encontra o casarão, parte-se deste e alude-se a elementos mais particulares, como as paredes, o relógio e, 
finalmente, seus ponteiros. Assim, é correta a alternativa A, que apresenta a sequência 3, 1, 4.

 Resposta: A

10. A questão aborda as funções dos termos na oração. A resposta correta é a da alternativa B. Os sintagmas preposicionais da parede e 
com água quente são adjuntos adnominais, respectivamente, de relógio e de chaleira. Já o sintagma num gemer de ferros constitui 
adjunto adverbial e liga-se à forma verbal bate, especificando o modo como se dá a ação verbal.

 Resposta: B
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