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  Língua Portuguesa / Literatura Brasileira

PADRÃO DE RESPOSTAS

(valor de cada questão = 2 pontos)

Questão Resposta

1

A) Tenha paciência, se obscuros. Calma, se o/a provocam.

B) Forma verbal: deres.

Forma apta a substituí-la: dês.

2

A) O eu lírico passa da recusa/rejeição à proposta/recomendação.

Emprego de formas imperativas, negativas e afirmativas. 

B) Uma dentre as alternativas:
• avesso à emoção lírica 
• contrário ao arrebatamento lírico
• incompatível com a veemência lírica

3

A) A forma verbal é ambígua no texto de Drummond. 

Apresenta os sentidos de aguardar e desejar.

B) Um dentre os versos:
• Lá estão os poemas que esperam ser escritos.
• Ei-los sós e mudos, em estado de dicionário.

Em ambos os trechos, as palavras nada significam ou comunicam, porque estão isoladas e inativas.

4

A) polissemia

Cada uma / tem mil faces secretas sob a face neutra.

B) consumar

Espera que cada um se realize e conclua/complete.

5

A) em última análise /  com razão

em última análise: acrescenta um raciocínio conclusivo
com razão: expressa idéia de confirmação

B) Uma dentre as alternativas:
• São o interesse e a incerteza das apreciações que explicam o fato...
• O interesse e a incerteza das apreciações é que explicam o fato...
• O interesse e a incerteza das apreciações explicam o fato...
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6

A) Consiste na referência a um dado prosaico e circunstancial. 

Uma dentre as explicações:
• livre mistura de linguagens/estilos
• não distinção entre assuntos poéticos e não poéticos

B) Gênero narrativo (ou épico). 

Uma dentre as características:
• relato de episódio
• presença de narrador
• uso de verbo de ação
• criação de personagem

7

A) Uma dentre as vantagens:
• economia de tempo
• igualdade entre os homens

Uma dentre as desvantagens:
• perda da identidade
• desumanização produzida pela máquina

B) A escrita torna-se mais concisa e a ortografia, simplificada, com a criação de abreviaturas.

8

Modo narrativo no primeiro parágrafo e modo argumentativo (ou dissertativo) no restante do texto.

1º segmento: verbos de ação
                    tempo passado 

2º segmento: verbos de estado
                    tempo presente

9

A) Bufando e eriçava.

Atribuição de agressividade ao automóvel e à cidade.

B) Antítese.

Há uma relação de oposição entre as palavras.

10

A) Primeira etapa: automóvel. 

Segunda etapa: transformação da linguagem.

B) Reformador  e reforma.
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