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01. A leitura da passagem do famoso livro mostra que a capacidade do coelho de falar não despertou interesse no começo, mas depois 
esse interesse, é lógico, apareceu.

 Resposta: B

02. O texto afi rma que o que ela fez devido ao cansaço foi considerar a possibilidade de colher margaridas para fazer uma guirlanda. 
“So she was considering, in her own mind (as well as she could, for the hot day made her feel very sleepy and stupid), whether the 
pleasure of making a daisy-chain would be worth the trouble of getting up and picking the daisies…”

 Resposta: C

03. A presença de várias palavras de cunho religioso no poema nos leva a inferir que o tom da poesia é eminentemente religiosa.

 Resposta: A

04. O protagonista do poema acredita que a melhor forma de ser salvo por Deus é exatamente através do contentamento e da humildade, 
sentimentos presentes em toda a poesia.

 Resposta: D

05. O próprio teor religioso da poesia nos leva a deduzir que seu protagonista tem uma forte fé em Deus.

 Resposta: D

06. A palavra “what”, presente na linha cinco da poesia, tem a função de sujeito de uma oração subordinada, conforme atesta a alternativa C 
da questão.

 Resposta: C

07. Os únicos pares de frases que apresentam signifi cado diferente são 1A / 1B e 5A / 5B. No par 1A e 1B uma frase é afi rmativa e a outra 
é negativa. No par 5A e 5B também as frases possuem cargas verbais diferentes.  

 Resposta: B

08. Os itens de 1, 2, 3, 4, 6 e 8  devem ser completados na voz passiva. Os itens 5 e 7 devem ser completados na voz ativa. 

 Resposta: D

09. Na passagem, o leitor pode identifi car a presença do narrador em construções como I had been passing alone e I know not how it 
was, em que o uso do pronome pessoal “I” se mistura às impressões daquele que narra a cena com imagens que estão diretamente 
relacionadas à sensação de angústia e temor do narrador, como podemos observar também na seguinte frase: “but, with the fi rst 
glimpse of the building, a sense of insufferable gloom pervaded my spirit”.

 Resposta: E

10. A resposta pode ser facilmente identifi cada com a ajuda do vocabulário, em que o sentimento de melancolia, atrelado à descrição da 
visão que a personagem tem da casa de Usher, é predominante. Os adjetivos “intolerável”, “não atenuado” e “mais sombrias” dão 
a dica para o sentimento de angústia que perpassa todo o excerto do conto de Edgar Allan Poe.

 Resposta: C
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