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01. O síndeto “mas” estabelece uma relação de adversidade em relação ao segmento anterior, conforme assinala a alternativa A.

 Resposta: A

02. O texto apresenta predominantemente função referencial, pois seu principal objetivo é oferecer informações sobre uma determinada 
realidade.

 Resposta: C

03. 
I. Correto – O segmento “o homem mais sábio de os tempos” constitui um aposto explicativo.
II. Correto – O termo “enganado” desenvolve função sintática de predicativo do sujeito.
III. Incorreto – O verbo “estava” é de ligação.

 Resposta: B

04. As orações “que me fez” e “logo que possa sair” classificam-se respectivamente como subordinada adjetiva e subordinada adverbial 
temporal.

 Resposta: E

05. O segmento “desde que adotadas as técnicas corretas de cultivo” indica na sequência um valor restritivo ao que foi dito anteriormente.

 Resposta: B

06. A sequência das orações destacadas apresentas as seguintes circunstâncias: Causa (como); tempo (logo que); condição (se); concessão 
(embora). Assim está correto o que se diz em E.

 Resposta: E

07. A relação que se estabelece entre as orações do enunciado é de causa e consequência; por isso, a expressão que melhor traduz essa 
relação é “tanto assim que”.

 Resposta: B

08. As expressões transcritas em I só podem ser entendidas em sentido figurado, metafórico, a primeira significando “tentar aproveitar a 
vida ao máximo”, e a segunda, “assumir risco sem qualquer proteção ou cautela”. Em II, a primeira pessoa, em “estou sentado”, é 
empregada em sentido impessoal. Em III, o autor retoma e justifica uma expressão que acabara de empregar; por isso, repete-a entre 
aspas, dado o seu caráter de citação.

 Resposta: D

09. O particípio “Suposto”, de “Suposto o uso vulgar seja...”, denota ideia de concessão em relação ao segmento posterior, produzindo 
também ideia de oposição.

 Resposta: D

10. A oração introduzida pelos dois pontos justifica a afirmação anterior, fornecendo sua causa.

 Resposta: D
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