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01. O verbo “cuidar“, no sentido de tratar da saúde e do bem-estar, é transitivo indireto, exigindo a preposição “de”. No texto, aparece como 
transitivo direto.

 Resposta: E

02. Os dois períodos apresentam diferença semântica em razão da escolha da colocação pronominal. No primeiro caso, a ênclise   à oração 
principal (mandou-me) indica que “o diretor mandou que nós nos retirássemos do recinto”. Já no segundo caso, a ênclise à oração 
subordinada (retirar-nos) indica que “o diretor mandou que nos retirassem do recinto”.

03. Consagrou-se grafar sem aspas o designativo da escola “de qualquer espécie ou grau de ensino”, da repartição, estabelecimento ou 
edifício público e particular e da corporação ou agremiação, desde que o nome designado esteja expresso, como no segundo caso em 
análise.  Entretanto, quando tais nomes estão subentendidos, deve-se colocar entre aspas (ou destacar com um recurso tipográfico) o 
designativo que os substitui. Tal procedimento, caracterizando o designado, ressalta a expressão dentro do contexto, dá ao designativo 
sentido particular e, em geral, evita ambiguidade. Isso ocorre no primeiro caso.

04. O emprego do pronome “nós” no lugar da expressão “a gente” é mais formal. Já o emprego de um pronome do caso reto como 
objeto (“matamos ele”) constitui um desvio da norma padrão, devendo no seu lugar ser empregada uma forma oblíqua (“o”). 

 Resposta: E

05. Os dois períodos apresentam diferença semântica em razão da escolha da colocação pronominal. No primeiro caso, a ênclise à oração 
principal (mandou-me) indica que “o mestre mandou que eu me inscrevesse no concurso”. Já no segundo caso, a ênclise à oração 
subordinada (inscrever-me) indica que “o mestre mandou que me inscrevessem no concurso”.

06. O candidato deverá parafrasear dois dos seguintes argumentos: − Argumento 1: “Os velhos inteligentes, agradáveis e divertidos suportam 
facilmente a idade, ao passo que a acrimônia, o temperamento triste e a rabugice são deploráveis em qualquer idade” − Paráfrase 1: redação 
de paráfrases que apresentem características positivas da velhice para suportar a idade e/ou qualidades negativas que são ruins em qualquer 
fase da vida. − Argumento 2: “No fim da vida, Sócrates aprendeu a tocar lira; Catão, na velhice, descobriu a literatura grega. Machado de 
Assis, para citar um brasileiro, aprendeu alemão também na velhice, na qual, aliás, escreveu seus melhores romances” − Paráfrase 2: redação 
de textos que apresentem a possibilidade de pessoas idosas aprenderem coisas novas e/ou produzirem-nas na velhice (demonstração de 
vida intelectualmente ativa). − Argumento 3: “Acaso os adolescentes deveriam lamentar a infância e, depois, tendo amadurecido, chorar 
a adolescência? A vida segue um curso preciso e a natureza dota cada idade de suas qualidades próprias”, escreveu Cícero – Paráfrase 3: 
redação de textos que apresentem a ideia de que não se deve lamentar o tempo passado; que cada idade tem suas qualidades e encantos 
(pontos positivos e negativos, qualidades boas e ruins...). A qualidade da velhice é a maturidade. Distribuição dos pontos da primeira questão: 
vinte pontos – se o candidato fez a redação (paráfrase) de dois argumentos.

07. 
A) Para responder corretamente este item, o candidato deverá: – relacionar o emprego do presente do modo indicativo ao momento 

da enunciação do pensador Cícero a respeito da velhice. – evidenciar que o emprego do pretérito perfeito é utilizado pelo autor 
da revista Época para relatar (falar sobre) os estudos do pensador Cícero.

B) Para responder corretamente a este item, o candidato deverá: – esclarecer que a alternância dos tempos verbais (pretérito e presente) 
foi empregada para construir um efeito de sentido em torno da atemporalidade do tema em questão. – relacionar a alternância 
pretérito X presente à atemporalidade do tema.

08. No item A, o candidato deverá ser capaz de dizer que a relação estabelecida entre as preposições no trecho citado é de proporção, 
simultaneidade ou concomitância. No item B, o candidato deverá ser capaz de substituir a expressão em destaque (ao passo que) por 
outra entre as seguintes: “Os velhos inteligentes, agradáveis e divertidos suportam facilmente a idade, enquanto/à medida que, à 
proporção que, ao mesmo tempo que/ a acrimônia, o temperamento triste e a rabugice são deploráveis em qualquer idade”.

09. Resposta e distribuição dos pontos (item A): dez pontos – se o candidato apresenta e explica completamente a consequência 
da estupidez, isto é, os homens querem ter uma vida longa, no entanto, rejeitam a velhice. Serão aceitas expressões tais como: 
“lamentam”, “desprezam”, “reclamam”, “não valorizam” a velhice, desde que explicitem por completo a razão da afirmação em 
questão; seis pontos – se o candidato, embora explique a ideia do texto e compreenda parte da questão, a conclui de maneira confusa, 
equivocada, distorcida, ou , ainda, se não explica sua ideia completamente; zero – se o candidato faz uma mera transcrição do texto 
ou se comete um equívoco de interpretação, que o leve a fugir completamente do assunto em questão. Resposta e distribuição dos 
pontos (item B): dez pontos – se o candidato aponta o paradoxo de os homens alcançarem a velhice e não celebrarem o fato, ao 
contrário, entregando-se, sucumbindo a um estado de melancolia e amargura; seis pontos – se o candidato aponta o paradoxo mas 
não o esclarece completamente. Se menciona expressões como “rejeitam”, “reclamam”, “ficam insatisfeitos”, “lamentam”, “ficam 
entristecidos”, “rabugice”; zero – se o candidato faz uma mera transcrição do texto ou se comete um equívoco de interpretação, que o 
leve a fugir completamente do assunto em questão. Distribuição dos pontos da quarta questão: vinte pontos – se o candidato acertou 
integralmente os itens A e B; dezesseis pontos – se o candidato acertou integralmente um item (A ou B) e parcialmente um outro item 
(A ou B); doze pontos – se o candidato acertou parcialmente os itens A e B; seis pontos - se o candidato acertou parcialmente apenas 
um item (A ou B); zero – se o candidato não respondeu, parcial ou integralmente, qualquer dos itens (A ou B).

10. A locução conjuntiva “ainda que”, que é sinônimo de “embora”, estabelece uma relação semântica de concessão.
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