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01. De acordo com a lógica das ideias desenvolvidas no poema de Augusto dos Anjos, para compor sua existência, o “verme” declara 
“guerra à vida”. Assim, sua existência está garantida.

Resposta: A

02. No poema de Augusto dos Anjos, importante poeta do início do século XX, o termo “espreitar” pode ser substituído pelo termo 
“perscrutar”, sem que haja alteração de sentido.

Resposta: C

03. A oposição no poema de Augusto dos Anjos, poeta dotado de uma visão pessimista da existência, está demarcada pelo confronto 
entre o “verme” e o “eu” que enuncia no poema. Essa oposição produz um efeito de aniquilamento, de fragilidade da existência, de 
ausência de perspectivas.

Resposta: B

04. A expressão “da boca de um cardíaco” modaliza o verbo “escapa”, desenvolvendo função de adjunto adverbial de lugar.

Resposta: E

05. A expressão “A influência má dos signos do zodíaco” é um sintagma nominal, objeto direto do verbo “sofro”, formando com este o 
sintagma verbal.

Resposta: E

06. A expressão entre travessões (“este operário das ruínas”) constitui um aposto do termo “verme”.

Resposta: A

07. 
I. Incorreto – No sintagma nominal sujeito, identificamos dois apostos.
II. Correto – O verbo “sofro” é transitivo direto, logo exige um complemento objeto direto.
III. Correto – A expressão “desde a epigênesis da infância” constitui, de fato, um adjunto adverbial de tempo.

Resposta: B

08. O termo “pânica” é um adjetivo que se relaciona com o substantivo “vida”, desenvolvendo função de predicativo do sujeito desse 
termo e significando “assustada”.

Resposta: A

09. A estrutura frasal que apresenta os mesmos padrões sintáticos propostos para identificação se encontra indicada na alternativa: 
A) Exame, uma conceituada revista, informa os leitores de questões nacionais relevantes.

Resposta: A

10. A estrutura frasal que apresenta os mesmos padrões sintáticos propostos para identificação se encontra indicada na alternativa: 
C) Na quinta-feira, o senado argentino aprovou um importante projeto de lei.

Resposta: C

11. Nas expressões apresentadas para análise, reconhecemos relações antagônicas em: “rudeza” e “sutil”; “certeza” e “dúvidas”; 
“furor” e “magia”; “alerta” e “anestesia”. A única relação entre termos que não sinaliza para relações antagônica está indicada na 
alternativa D.

Resposta: D

12. .
I. Correto. A seleção lexical empregada pelo autor tanto no primeiro parágrafo, quanto no segundo reforça a ideia de uma “Tarde 

cinzenta”.
II. Correto. As expressões “tardes assim” e “tarde assim” relacionam-se com o tema proposto no primeiro parágrafo, descrevendo o 

fenômeno e promovendo a progressão temática do texto.
III. Correto. Há uma correspondência semântica entre os segmentos, especialmente ao identificarmos a relação entre as construções: 

“reflexão” e “aquieta-se e divaga”.

Resposta: C

13. Nos parágrafos 7 e 8, identificamos com maior evidência a sensação de prazer despertada pelos órgãos dos sentidos e a reflexão feita 
a partir de sentimentos díspares na intenção de identificar a sensação exata que as tardes cinzentas podem produzir nas pessoas.

Resposta: E
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14. 
I. (V) No segmento proposto para análise, observa-se que a imagem cinza é resultado de um tempo nublado.
II. (V) O vocábulo “Mesmo” sinaliza para a ideia de inclusão, revelando-se como uma palavra denotativa de inclusão.
III. (V) O segmento “da agitação, do barulho, das cores” constitui um procedimento coesivo denominado paralelismo sintático.
IV. (V) O termo “Sem” é uma preposição que indica ideia de privação; já a oração em destaque classifica-se como adjetiva explicativa.

Resposta: A

15. A locução conjuntiva “porque”, no segmento proposto para análise, denota sentido de causa, podendo ser substituída sem prejuízo 
de sentido por “visto que”.

Resposta: C

16. 
I. Correto – O termo “jamais”, empregado, no primeiro período do texto, reforça a ideia de negação, imprimindo uma intensidade 

ao discurso.
II. Correto – O segmento “a não ser o espetáculo da própria tarde” desenvolve ideia de concessão em relação à afirmação anterior.
III. Correto – A palavra “minimalista” refere-se ao que é simples, fugindo das complexidades estéticas e exageros.

Resposta: E

17. Em todas as construções, o termo “se” apresenta valor de partícula apassivadora, conduzindo a oração à voz passiva sintética.

Resposta: E

18. No primeiro parágrafo, o autor recorre a diferentes sensações no processo de descrição da cena, apreendendo a imagem pelas sensações, 
fazendo uso da figuração, denominada de sinestesia.

Resposta: A

19. O método dialético consiste em se estabelecer um raciocínio a partir de ideias a princípio contrárias para se chegar, posteriormente, 
a uma síntese. A dialética utiliza a tese (ideia inicial), a antítese (ideia contrária à tese) e a síntese (conclusão) como elementos básicos 
para a argumentação. A síntese pode ser reafirmadora (retoma e reafirma a tese inicial) ou conciliadora (tenta conciliar a tese com a 
antítese).

Resposta: C

20. Na passagem sugerida para análise, observamos que os termos destacados desenvolvem função de complemento nominal, função 
que também é comum ao trecho “As narinas absorvem com prazer um odor que parece carregado de umidade” indicado na alternativa E. 
Nas demais passagens, os termos destacados apresentam valor de adjunto adnominal.

Resposta: E


