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01. O conectivo adversativo “contudo” estabelece relação de oposição com a oração “se queres”, que fica implícita no trecho introduzido 
pela conjunção: Contudo, se não queres. O advérbio de negação não confirma a relação de oposição. O conectivo contudo introduz 
a oração “Contudo, não a minha vontade”, em que, no lugar da vírgula, foi omitida a locução verbal “seja feita” que aparece na 
oração seguinte “Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua seja feita!”

 Resposta: A

02. “Mas” junta orações que se contrapõem, como ocorre em “ter sido” (ser, no passado) e “não foi” (não-ser, no passado).

 Resposta: E

03. A cogitar recusar a herança. A personagem o faz porque lhe parecia odioso receber algum vintém do espólio. Assim, temos uma 
relação de consequência no primeiro segmento e causa no segundo.

 Resposta: A

04. Identificam-se nos três primeiros versos da canção Cálice: vocativo, pai; sujeito oculto, tu; verbo no imperativo afirmativo, na 2ª pessoa 
do singular, afasta; objeto indireto, de mim; objeto direto, esse cálice.

 Resposta: D

05. A oração “que a tristeza vai passar” classifica-se como oração coordenada sindética explicativa. Assim, o que se diz em A está incorreto.

 Resposta: A

06. No trecho “Reino com novo rei (...) povo com nova lei”, o espaço vazio deve ser preenchido com uma conjunção coordenada conclusiva, 
no caso “logo”.

 Resposta: B

07. No período “Atirou-se do vigésimo sétimo andar e não se feriu”, a conjunção “e” apresenta equivalência de “mas”, desenvolvendo 
sentido de adversidade.

 Resposta: D

08. Cada oração introduzida pela conjunção “e”está em relação de oposição com a oração que a antecede. Observe-se, contudo, que 
não é a conjunção “e” que “estabelece” essa relação, conforme propõe o enunciado da questão, pois a oposição decorre do sentido 
das orações em confronto.

 Resposta: A

09. A expressão “além de” sinaliza para um segmento de valor aditivo.

 Resposta: C

10. No segmento “choro e rio”, as orações relacionadas pelos verbos “choro” e “rio” sustentam a ideia do estado “incerto” do eu lírico.

 Resposta: B
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