
GABARITO COMENTADO DA PROVA DE DIPLOMATA
LÍNGUA PORTUGUESA - 10 QUESTÕES

QUESTÃO 3

1. Errado – ao mencionar a lavoura, no segundo parágrafo, o autor o faz, apenas,
para mostrar ao leitor um dos setores que mais utilizou mão-de-obra escrava, ou
seja, que, naquele momento, a lavoura estava inexoravelmente atrelada à
escravidão. E ele não a vê como herança importante deixada à nação.

2. Certo – Com o termo “fala”, o autor utiliza um paradoxo para criticar o silêncio e a
abstenção flagradas no discurso de D. Pedro II.

3. Certo – Essa afirmação pode ser corroborada pelos trechos “Felizmente, há um
preceito e um fato que nos animam” (L.46-47), “desde que a verdade chega a
amadurecer com os acontecimentos, cada embaraço com que trabalhamos por
contrariá-la é um acréscimo de força para a sua multiplicação” (L.48-51) e “sob a
modéstia de suas feições, ocultam graves sistemas de regeneração pública”
(L.56-57).

4. Certo – Todas as mudanças destacadas refletem a impermanência da
emancipação.

QUESTÃO 4

5. Certo – Neste item, encontramos, mais uma vez, a cobrança do significado
denotativo de uma palavra. O vocábulo “ignomínia” significa “grande desonra,
caráter daquilo que humilha, degradação social; opróbrio”, que caracterizavam a
escravidão.

6. Certo – Considerando que o conector “neste” tem a função dêitica de nos situar
no país em que vivemos, remetendo, portanto, à maior proximidade no espaço, a
sua substituição pelo pronome “nesse” promoveria incorreção no texto, tendo em
vista que já não se referiria ao país em que vivemos, mas sim a um país vizinho.

7. Errado – Preterir significa “deixar algo de lado em favor de outro; desprezar” ou
“sacrificar” (como está no texto). Por isso, as informações do trecho permitem
depreender que o partido comunista preteriu o três elementos enunciados.

8. Errado – A locução “desde que” atribui, no trecho das linhas 48 e 49, a ideia de
causa e poderia ser substituída pela locução “uma vez que”, por exemplo.

QUESTÃO 5

1. Errado – Na construção “Felizmente, porém, há um preceito e um fato de
observação”, temos um caso de verbo impessoal.

2. Errado – Trata-se de uma oração subordinada adverbial consecutiva, que
exprime um fato o qual representa uma consequência do que se declara na
oração principal: “Se a emancipação era tão urgente que o imperador a mandava
estudo pelo conselho d’Estado...”.

3. Certo – A forma de plural estabeleceria concordância com os dois elementos
pospostos e a forma de singular estabeleceria concordância com o elemento mais
próximo, conforme faculta a norma gramatical.

4. Errado – A reescrita proposta provoca alteração do sentido do trecho original
com o acréscimo da expressão “assim como” que, ao estabelecer uma



comparação entre os elementos que liga, coloca-os no mesmo patamar de
sentido. Além disso, não há justificativa para a forma de plural no verbo ter em
“nos têm habituado”.

QUESTÃO 6 – NÃO CONSEGUI FAZER.

QUESTÃO 7

1. Errado – os filhos da Amazônia torciam o nariz para a produção literária e
científica, porque se viam como legítimos donos do assunto, já que foram eles que
“desceram ao chão” da terra amazônica e escutaram com amor os corações
subterrâneos. Ou sejam, que conheciam com profundidade o seu interior.

2. Errado – a copiosa e variada literatura sobre a Terra Verde é fruto da exploração
daquelas paragens pelo autor do texto.

3. Certo – a crítica de Nuno Vieira remete aos literatos que acreditam que
conseguem fazer uma análise científica da região Amazônia passando rapidamente
por ela – sem conhecer as suas entranhas.

4. Certo – a assertiva deste item está literalmente reproduzida no último parágrafo
do texto. Note-se que a elaboração deste item centra-se na significação do
vocábulo “diátese”.

QUESTÃO 8

1. Certo – A gramática normativa, pro forma, admite as duas construções. Apesar
de, na linguagem moderna, preferirmos a expressão “Até o”, admite-se o uso da
forma “até ao” para evitar ambiguidade. Portanto, a omissão da preposição, neste
caso, não provocaria alteração no sentido da frase.

2. Errado – Neste item, cobra-se o sentido denotativo do vocábulo “expugnado”, o
qual significa “dominado”, “conquistado”. Isso evidencia que o sentido atribuído na
assertiva está errado.

3. Errado – Novamente encontramos a cobrança de sentido denotativo de
vocábulo. Na questão em comento, a construção “Forremo-nos” significa,
efetivamente, “economizemos”, “poupemo-nos” e, portanto, a ideia apresentada
no texto é: “Poupemo-nos da tarefa de descrever os seus últimos momentos (...)”.

4. Errado – No trecho “Como que vinga uma montanha altíssima”, o verbo “vingar”
tem o sentido de vencer (conseguir subir até o topo dessa montanha). A
montanha a que se refere o autor não pode ser associada metaforicamente ao
arraial de Canudos. A metáfora é usada para explicar o encerramento da página,
da história do fim triste do arraial de Canudos. OBS.: Este item está muito mal
formulado, tudo indica que será anulado.

QUESTÃO 9

1. Certo – No primeiro caso, a vírgula após a conjunção “Mas” (L.13)deve-se à
ênfase dada à dúvida sobre a existência do fio do pensamento], como se o autor
estivesse angustiado com a ausência de ideias. Já, no segundo caso, a ausência
das vírgulas para destacar a conjunção conclusiva “pois” (L.32) ocasiona efeito
contrário – o de minimizar o efeito conclusivo do trecho em que o conector se
insere.

2. Certo – O pronome “se” serve para indeterminar o sujeito (aquele que não se
quer ou não se pode identificar) quando acompanhado de verbo intransitivo,
transitivo indireto ou de ligação (caso do verbo “estar”). Por isso, na questão em
tela, o pronome “se” constitui um índice de indeterminação do sujeito.



3. Errado – Na reescrita proposta, encontram-se dois erros gramaticais: 1.
Regência do verbo “dormir” (quem dorme, dorme em algum lugar); por isso, o
correto seria escrever “em cujos quartos dormem crianças”. 2. A expressão “uma
certa” é redundante (causa um excesso de indeterminação), já que uma é artigo
indefinido e certa é pronome indefinido.

4. Certo – Como se trata de texto literário – que não tem um compromisso com a
norma gramatical ou com a realidade – o pronome “o” pode ter como referente
anafórico tanto o “homem” quanto “o itinerário” e, ainda assim, se preserva a
coerência do texto.

QUESTÃO 10

1. Errado – A prosopopeia (ou personificação) é uma figura de linguagem que
consiste em atribuir características, atitudes ou sentimentos humanos a seres
inanimados, a animais, a mortos ou a ausentes. No caso do trecho “o papel aceita
tudo”, constata-se uma prosopopeia (se o papel aceita, atribui-se a ele capacidade
de raciocínio); entretanto, no trecho “tipos negros mancham agora uma página
branca”, verifica-se uma metáfora (a página branca pode ser associada a “uma
vida ainda por viver’ – “um universo cheio de vidas escolhíveis”).

2. Certo – A interpretação das ideias do texto autoriza essa correta inferência sobre
as ideias do autor, traduzidas pelas metáforas de que ele lança mão no texto.

3. Errado – Ao mencionar esses dois modos de vida, o autor não pretende fazer
uma crítica: ele quer somente mostrar as possibilidades de escolha sobre formas
de viver, conforme se constata no trecho “Como, lá fora, um universo cheio de
vidas escolhíveis. Então que se encarne numa dessa vidas.”.

4. Errado – O autor sugere que há possibilidade que o homem já nasça com o
próprio destino traçado, como se confere pelo trecho “como se cada homem já
nascesse com seu próprio livro.”. Note-se que, aqui, trata-se, apenas, de
possibilidade, não de certeza – como se comprova pelos trechos “Livrem-no de
escolher por si mesmo entre todas as hipóteses do possível” e “Libertem-no de
qualquer possibilidade porventura escolhida.”.


