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Questão 1 – Regência e Pronome Relativo

Alternativa correta E

Primeira lacuna: regência verbal de chegar a algum lugar.

Segunda lacuna: regência verbal de passar por algo.

Terceira lacuna: regência nominal de conveniente a alguém, neste caso o pronome pessoal oblíquo lhes

complementa o adjetivo.

Quarta lacuna: como respostas funciona como sujeito da oração, o pronome relativo cujas apenas

acompanha o substantivo estabelecendo a relação de posse com o termo perguntas (l.72).

Questão 2 – Interpretação Textual

Alternativa correta D

I – alternativa falsa

Não há informações no texto que possam corroborar a informação de que as pessoas citadas encontram-

se inconformadas por causa da cidade em que vivem.

Questão 3 – Análise Textual

Alternativa correta B

Primeira lacuna: modo descritivo, uma vez que há descrição de uma situação temporal.

Segunda lacuna: modo narrativo, visto que há uma sequência temporal de ações do sujeito: acordar,

tomar o café, dirigir-se ao carro, acessar a rua, fazer o trajeto.

Terceira lacuna: modo descritivo, já que há uma informação situacional sobre uma das avenidas.

Quarta lacuna: modo explicativo, porque há uma justificativa sobre os exemplos de cada cena (“- duas das

técnicas mais importantes da análise geoespacial.” )

Quinta lacuna: modo explicativo, uma vez que inicia o último parágrafo reunindo as duas situações

descritas ao longo do texto para explicar a análise geoespacial.

Questão 4 – Formação de Palavras

Alternativa correta C

III – alternativa falsa: rápida (adjetivo) + mente (sufixo).

Questão 5 – Interpretação Textual

Alternativa correta A

II – alternativa falsa: o deslocamento do adjunto adverbial Mais tarde no mesmo dia (l.23) para

imediatamente depois do verbo decide (l.25) altera o sentido deste verbo e, por isso, deixa de relacionar-

se com a forma verbal obtém (l.24), o que provocaria mudança no valor semântico do contexto.



III – alternativa falsa: o deslocamento do trecho “escolhida dentre várias possibilidades oferecidas pelo

espaço geográfico” (.44-45) não manteria a relação direta com o termo decisão (l. 43), uma vez que a

mudança de posição provocaria ambiguidade com o termo angústia (l.43).

Questão 06 – Gramática – nexos

Alternativa correta E

O conector mas presente na linha 07 estabelece uma relação de oposição entre a informação anterior, que

indica uma situação corriqueira na vida do trabalhador em questão, e a ideia de que algo diferente do

previsto ocorre com ele – a rota habitual está congestionada. O conector enquanto na linha 11 estabelece

uma relação de simultaneidade (tempo) entre as ações de dirigir e “iniciar um processo mental analítico”.

Por fim, o nexo para na linha 15 indica o objetivo/finalidade da decisão que deverá tomar para escolher

nova rota.

Questão 07 - Gramática – pontuação

Alternativa correta D

De acordo com as regras gramaticais, temos: a) dentre os diversos usos da vírgula, podemos utilizá-la para

indicar explicações. No texto (na linha 83), essa pontuação é usada indicar uma explicação por meio de uma

oração adjetiva explicativa. b) dois pontos pode ser usado – além de outras possibilidades – para se marcar

enumeração de itens. Na linha 16 essa pontuação indica uma enumeração de elementos a se considerar

para estabelecer outra rota. c) as aspas são utilizadas – dentre outras coisas – para marcar um discurso ou

uma citação direta, assim as aspas utilizadas nas linhas 59 e 61 indicam a fala do trabalhador. d) Uma das

funções da ferramenta itálico (assim como sublinhado, por exemplo) é indicar algo que merece destaque.

Questão 08 - Vocabulário – semântica/sinonímia

Alternativa correta A

A assertiva II está incorreta, pois o termo similares possui significado diferente do termo iguais.

Semanticamente ocorreria divergência de sentidos.

A terceira afirmativa também está incorreta, porque modificaria a semântica do trecho selecionado.

Popularizar significa tornar popular, divulgar. Já o termo vulgarização teria a ideia de despir-se dos modelos

e padrões.

Questão 09 – Gramática - concordância nominal

Alternativa correta B

Nessa questão, quando substituímos a palavra informações por um dado, as palavras que sofreriam

alteração para fins de concordância são geográficas e representadas (geográfico e representado).

Questão 10 –  Ortografia e gramática – concordância/nexos

Alternativa correta C

A primeira lacuna deve ser preenchida com a palavra embaixo, pois se trata do uso do advérbio de lugar. A

segunda trata de concordância de cores. Assim, a palavra cinza deve ficar no singular, porque estamos



utilizando de forma “empresta” o nome cinza para cor, diferentemente de cinzento. A terceira lacuna deve

ser preenchida com porque, pois se trata da conjunção que indica causa. Por fim, a última lacuna deve ser

por que estar em um questionamento.

Questão 11 – Interpretação – Ideia central do texto

Alternativa correta C

Ao longo do texto, aquilo que se destaca como tema é a amizade entre casais e a semelhança entre uma

relação íntima e as relações familiares. Não há destaque para temas como o convívio no trabalho, as

atividades de lazer e a educação dos filhos. Portanto, a alternativa que apresenta a ideia central é a (C).

Questão 12 – Gramática – Discurso direto e indireto

Alternativa correta B

As alterações necessárias no trecho original para transpô-lo para o discurso indireto são as seguintes: o

pronome pessoal mim deveria ser alterado para ela; o pronome demonstrativo esta deveria ser alterado

para aquela; e a forma verbal é, conjugada no presente do indicativo, deveria ser alterada para era, no

pretérito imperfeito. Sendo assim, a alternativa correta é a (B).

Questão 13 – Gramática – Sintaxe Interna

Alternativa correta E

A questão cobrava do candidato o reconhecimento de um sujeito elíptico (aquele que não está expresso na

oração, mas que pode ser compreendido no contexto linguístico). Em Para mim esta é a melhor hora do

dia tem sujeito simples, expresso pelo pronome esta; em Acreditasse quem quisesse, o verbo “acreditar”

tem sujeito oracional (“quem quisesse”); em O que está se passando nessa cabecinha? e O que sombreava

o relacionamento dos casais, os sujeitos são simples, expressos pelos pronomes. Já na última alternativa,

o sujeito da oração seria obrigada a assistir à televisão não está expresso, sendo compreendido pela

retomada do contexto: “[Ema] seria obrigada a assistir à televisão”.

Questão 14 – Gramática – Valor dos tempos verbais

Alternativa correta E

I: Correta, pois o pretérito perfeito é usado ao longo da narrativa nas passagens em que o narrador fala, e

o presente aparece nas falas das personagens, em discurso direto.

II: Correta, pois o advérbio temporal depois é utilizado como um recurso de organização cronológica,

caracterizando a ação de procurar o sapato como posterior ao momento em que ela avistou o primeiro

sapato.

III: Correta. As formas suportavam e discutiam estão de fato conjugadas no pretérito imperfeito do

indicativo, que, entre outros sentidos, expressa ações prolongadas, continuadas.

Questão 15 – Gramática – Sintaxe

Alternativa correta B



I: Incorreta. Em Era bom ter uma amiga experiente, a oração reduzida “ter uma amiga experiente” funciona

como sujeito  do verbo.  Note que o verbo da oração principal  é  um verbo de ligação;  logo,  não recebe

complemento verbal de nenhum tipo.

II: Correta, pois seus olhos é o sujeito posposto da forma verbal “estariam”.

III: Incorreta. Em como se modificam as personalidades, a expressão “as personalidades” funciona como

sujeito, e não como objeto direto (que é que se modifica? As personalidades).

Questão 16 – Morfologia

Alternativa correta B

 A única alternativa que apresenta reunião de advérbios e adjetivo é a B, uma vez que muito e mais são

advérbios e sábia é um adjetivo que se refere à palavra Bárbara (l. 18).

Questão 17 – Fonologia

Alternativa correta C

De acordo com o dicionário Houaiss de Língua Portuguesa, as palavras em questão separam-se da

seguinte forma:

· cinco sílabas (ex – pe – ri – en – te),

· cinco sílabas (con - tri - bu - í - do),

· quatro sílabas (pa – ra – ri – a) e

· três sílabas ( i – dei – a).

Questão 18 – Interpretação Textual

Alternativa Correta D

Alternativa II é falsa, visto que o terceiro parágrafo apresenta uma afirmação sobre o registro do

enunciado no caso informal.

Questão 19 – Tempos Verbais

Alternativa Correta D

O futuro do pretérito do indicativo seria exige que uma condição seja atendida; por isso, necessita que o

modo relacionado esteja no subjuntivo, já que este indica possibilidade.

Questão 20 – Sinônimos

Alternativa Correta C

De acordo com o dicionário Houaiss de Língua Portuguesa, a palavra deslindar (l.02) é sinônimo de

“esclarecer, tornar compreensível”. A palavra correntes (l.44) é sinônimo de “comum, que é usual”. A

palavra real (l.59) é sinônimo de “que está de fato, de verdade”.

Questão 21 – Coesão textual – referenciação

Alternativa correta E



Segunda lacuna: falsa; a expressão “nesses casos” faz referência a “a gente fomos” e a “o pessoal

gostaram”.

Questão 22 – Advérbios

Alternativa correta C

Primeira lacuna: (2); “certamente” é um advérbio de modo, que modifica o sentido do segmento “não se

diz ‘pessoal, leia o livro X”.

Segunda lacuna: (1); “menos” é um advérbio de intensidade, que modifica o sentido da palavra

“informal”.

Terceira lacuna: (1); “mais” é um advérbio de intensidade, que modifica o sentido da palavra “clara”.

Quarta lacuna: (2); “talvez” é um advérbio de dúvida, que modifica o sentido do segmento “se deva

admitir que”

Questão 23 – Análise Sintática

Alternativa correta D

A alternativa D é a correta, uma vez que, na frase “Gurizada, já terminaram a prova?” não há o sujeito

expresso, assim como na frase do enunciado “Pessoal, leia o livro X”.

Questão 24 – Voz Passiva

Alternativa correta E

A alternativa correta é a E, pois é a única em que aparece a voz passiva. O sujeito da oração é “as

hipóteses” e é quem sofre a ação expressa pelo verbo.

Questão 25 – Análise Textual

Alternativa correta A

I – Correta

II e III – equivocadas, pois, no trecho original, a palavra “talvez” se relaciona com a oração “se deva

admitir”. Ao trocar a ordem dos termos, a palavra “talvez” modifica o sentido de outras orações.


