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01. 
I. Verdadeiro: de acordo com o texto, quando viu o ajuntamento de pessoas lá embaixo, não lhe passou pela cabeça que pudesse 

ser ela o centro das atenções.
II. Falso: podemos afirmar que o homem questiona-se a respeito de suas condições particulares, mas não que ele tenha refletido a 

respeito das condições de vida da humanidade em geral.
III. Falso: No trecho: “Não que já houvesse se cristalizado em sua mente, algum dia, tal desejo, embora como todo mundo, de vez em 

quando...”, temos a ideia de que, apesar de ele nunca considerar seriamente a possibilidade do suicídio, tal hipótese já lhe passou, 
mesmo que momentaneamente, pela cabeça.

Resposta: C

02. No trecho em questão, o pronome lhe possui valor possessivo (não passou pela cabeça dele), por isso exerce a função de adjunto 
adnominal. Já ele é sujeito do predicado pudesse ser o centro das atenções.

Resposta: C

03. Nas expressões em negrito, identificamos locuções adjetivas com função de adjunto adnominal.

Resposta: C

04. O texto não diz respeito a conflitos na infância da personagem, o que torna inaceitável a alternativa C.

Resposta: C

05. No trecho, o pronome “lhe” assume valor de posse, exercendo função sintática de adjunto adnominal.

Resposta: C

06. O termo “contentes” desenvolve um valor atributivo ao sujeito, funcionando como predicativo do sujeito.

Resposta: B

07. O termo “a” funciona como sujeito da oração subordinada substantiva reduzida de infinitivo, cuja equivalência é: “Via que ela 
estremecia”. O termo “a” equivale a “ela”.

Resposta: D

08. A expressão “de alegria” modifica o sentido do substantivo “cânticos”, desenvolvendo, assim, função de adjunto adnominal.

Resposta: A

09. Os termos “feio, grosseiro, masculinizado” estão em paralelismo sintático, desenvolvendo função de predicativo do objeto.

Resposta: A

10. Como “imagem” é produto dos “sonhos”, a relação entre eles é de posse. Logo, a expressão “dos meus próprios sonhos” apresenta 
função sintática de adjunto adnominal.

Resposta: A


