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01. No discurso da senhora, apenas a expressão “e depois” é responsável por encadeamento de orações. Todas as orações que ela produz 
em seguida seguem a noção de temporalidade, sem que o elemento coesivo seja repetido. 

Resposta: D

02. 
I. Verdadeira, pois digressão é um comentário paralelo ao discurso, uma divagação relacionada ao tema. Há, no texto, um comentário 

paralelo (“os jornais diriam que fora o dia mais quente deste verão...”) que reforça o discurso (“Fazia calor no Rio...”)
II. Verdadeira, pois o cronista já havia mencionado a decisão de engraxar os sapatos e a referência ao agente dessa ação se dá pelo 

pronome demonstrativo “esses”, anafórico.
III. Verdadeira, apontando outro emprego do pronome demonstrativo. Neste caso, o cronista pretende fazer referência ao conhecimento 

de mundo do leitor, seu enunciatário, ou seja, o destinatário do discurso.
IV. Verdadeiro, pois o pronome pessoal do caso reto faz referência a um elemento já mencionado, o sapato. Ao empregar o pronome 

de modo anafórico, mantém o texto coeso sem repetir os termos. 

Resposta: A 

03. É correta a alternativa E, pois a expressão “Na primeira vez” faz remissão a outro(s) elemento(s) do universo textual, constituindo 
elemento catafórico, ou seja, antecipa algo que vai ser dito posteriormente.  

Resposta: E

04. Na frase da opção E, existe elipse do sujeito na oração “que fizesse referência ao modo violento” para evitar a repetição do segmento 
anterior a que se refere: “a forma nominal do verbo gripper, isto é, “agarrar”. 

Resposta: E

05. O autor usa verbos no pretérito perfeito (“embarquei”, “vim” e “fiquei”) para relatar tempos passados e concluídos, alternando-os 
com verbos no pretérito mais-que-perfeito (“passara”, e “estivera”) para descrever ações que tinham acontecido antes daqueles 
primeiros. Assim, o recurso usado pelo autor para organizar a sequência de eventos é a alternância de tempos do pretérito, como 
se afirma em [C]. 

Resposta: C

06.
A) A afirmação “a solidão e a comunicação devem ser vistas como complementares porque ambas satisfazem um mesmo desejo 

nosso“ está incorreta, pois o texto de Sêneca aponta que a solidão “incutirá o desejo do convívio social“, enquanto a comunicação, 
“o desejo de nós mesmos“. Dessa forma, a solidão e a comunicação não despertam um mesmo desejo no sujeito, mas desejos 
diferentes e inversos.

B) Nossa aversão à multidão será curada pela solidão; nosso tédio à solidão, pela multidão. Ou ainda: Nossa aversão à multidão será 
curada pela solidão; nosso tédio à solidão será curado pela multidão.

07. 
A) Ao utilizar a expressão “significado estabelecido“, Millôr Fernandes refere-se ao provérbio bíblico retomado por sua afirmação: 

“nem atireis aos porcos as vossas pérolas“.
B) Os dois segmentos têm sentidos complementares (reforçam-se mutuamente), pois ambos implicam não desperdiçar esforços com 

pessoas indignas de recebê-los ou destinar algo valioso a elas.

08. Apenas os períodos 2 e 4 obedecem aos critérios estabelecidos no dicionário Aurélio. Em 1, o verbo “visar“ no sentido de apontar 
arma de fogo é transitivo direto e não indireto (depois de visar o lago na floresta), assim como “revidar“ na acepção de levar a efeito, 
executar, realizar, é transitivo indireto pelo que o uso da proposição é obrigatório (e procedeu à investigação). Ainda em 3, o verbo 
“desfrutar“, no sentido de usufruir, é transitivo direto o que exigiria a eliminação da preposição (desfrutassem algumas horas).

09. O modo como as pessoas têm acesso à informção escrita foi modificado pelas invenções tecnológicas que apareceram mais recentemente.

10. 
A) Que o candidato redija uma resposta bem organizada mostrando que defeitos decorrentes de instalação e uso inadequado e em 

desacordo com as especificações contidas no Manual de Instruções não podem ser defeitos de fabricação.
B) Que ele seja capaz de identificar pelo menos dois dos três potenciais antecedentes do pronome esses: Consumidores, seus (produtos), 

produtos (agregados);
C) 1) defeitos causados por terceiros; 2) manipulação por pessoas não autorizadas pelo fabricante; 3) agregação de elementos não 

reconhecidos pelo fabricante; 4) instalação em outra voltagem elétrica.
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