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01. As características apresentadas no enunciado pertencem a José Lins do Rego.

 Resposta: B

02. A trilogia de romances em questão é considerada a obra mais ambiciosa e importante de Érico Veríssimo.

 Resposta: A

03. O comentário se refere a Jorge Amado, que frequentemente retrata em suas obras a Bahia e o sincretismo religioso, e cujo centenário 
de nascimento foi comemorado em 2012.

 Resposta: D

04. João Grande não foi expulso de casa; saiu de casa após a morte do pai e aventurou-se pela cidade da Bahia, queria conquistá-la. João 
Grande não tinha inteligência viva, pois doía-lhe a cabeça quando tinha que pensar. Ele não era medroso, pois arriscou-se sozinho 
para conquistar a cidade baiana e juntou-se aos Capitães da Areia, fazendo-se um dos chefes do bando. Desprotegido (porque deixara 
a casa após a morte do pai), João Grande, de fato tem grande força, como lhe sugere o apelido e disposição para ação, conforme 
anuncia a opção B.

 Resposta: B

05. Os verbos partir e engajar não se encontram no pretérito-mais-que-perfeito, e sim no pretérito perfeito, indicando ação posterior 
e não anterior. As ações do pretérito perfeito são conclusas, e não inconclusas (imperfeito). Estava e era pertencem ao imperfeito; 
engajar e partir estão no perfeito. Conforme se diz na opção D, ser e estar foram empregados no imperfeito para indicar ações 
imperfeitas, por isso contínuas, em andamento, não concluídas, ao passo que partir e engajar, no pretérito perfeito indicam ações 
concluídas por João Grande.

 Resposta: D

06. É própria do gênero jornalístico, especialmente da notícia, como ilustrado pelo texto II, a criação do efeito de objetividade no tratamento 
dos fatos, pelo uso da terceira pessoa do discurso, dados concretos etc. O texto noticioso não comporta comentários ou discussões, 
nem aceita subjetividade tampouco imprecisão.

 Resposta: C

07. No texto I, de Jorge Amado, predomina a fi cção literária, em que o autor se vale de uma visão lírica e complexa dos personagens e 
suas relações com o meio em que interagem, vivendo à margem da sociedade, cometendo pequenos furtos e refl etindo sobre questões 
metafísicas (pecado). No texto II, por pertencer ao estilo jornalístico, predomina uma visão objetiva dos fatos, sem o lirismo do texto 
literário, de modo que a visão exposta pelo autor é crua, desnudada de qualquer elemento que amenize a crueza da vida; também a 
concisão ou simplifi cação assevera essa visão.

 Resposta: B

08. A conjunção embora, empregada na opção B, constitui conectivo de concessão e equivale à locução conjuntiva ainda que.
Nos demais itens, há falhas:
A) se bem — concessão/ quando ou desde que — tempo
C) quando — tempo/ de modo que — consecutiva ou consequência
D) Depois que — tempo/ contanto que — condição

 Resposta: B

09. O aspecto cromático das fl ores (vermelho) associado ao pressentimento doloroso de Lúcio, acerca da chegada de levas de retirantes, 
explica a expressão “parecia sangrar ferida pelos próprios espinhos”. A passagem: “Lúcio espiou para baixo e viu a estrada coalhada 
de sertanejos expulsos de suas plagas pelo clima revoltado”, confi rma o pressentimento de Lúcio.
Lúcio – humano, idealista, sonhador, apaixona-se por Soledade, com quem mantém um romance puro. Não compartilha as ideias de 
seu pai, Dagoberto Marçau, para quem “hoje em dia não se guardar mais na cabeça: só se deve guardar nas algibeiras. “Acreditava que 
se podia desmontar a estrutura anacrônica do engenho: “Quanta energia mal empregada na desorientação dos processos agrícolas! 
A falta de método acarretava uma precariedade responsável pelos apertos da população misérrima. A gleba inesgotável era aviltada 
por essa prostração econômica. A mediania do senhor rural e a ralé faminta”.

 Resposta: D
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Resolução – Língua Portuguesa II

10. A comparação entre o trecho de Seara Vermelha, de Jorge Amado, romance pertencente ao regionalismo de 30, e o trecho de
O Cabeleira, de Franklin Távora, romance regionalista romântico de 30, nos faz perceber que o romance de trinta abandonou o tom 
retórico, como vemos na passagem de O Cabeleira, e adotou uma linguagem popular, como vemos na linguagem de Seara Vermelha: 
“Tava, besta, guentei.”

 Resposta: A
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