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QUESTÃO NÚMERO 1

GABARITO PRELIMINAR: D

COMENTÁRIO: o enunciado da questão é claro ao direcionar a escolha da alternativa “que segue o

modelo acima”. O modelo é o de citar um exemplo da situação das óperas (na definição, cita-se um

exemplo relativo ao termo definido). O exemplo é relativamente concreto (cita-se uma situação recorrente

na ópera). Nessa linha de pensamento, considero a alternativa (D) como correta, pois ilustra-se o que seja

a arte por meio de um expoente da arte, Van Gogh.

QUESTÃO NÚMERO 2

GABARITO PRELIMINAR: B

COMENTÁRIO: a questão solicita a identificação do par [subordinada adjetiva-adjetivo] mais harmonioso

(sintática e semanticamente). Isso não ocorre em (A), (C), (D) e (E), já que “que não tem sentido

nenhum/insensível”, “que ultrapassa o alvo/preciso”, “que não iam à escola/preguiçosos” e “que estamos

tendo/ocioso” não são pares equivalentes. Assim, resta-nos a alternativa (B): o par “que dormem” e

“dorminhocos” são (relativamente) equivalentes.

QUESTÃO NÚMERO 3

GABARITO PRELIMINAR:

COMENTÁRIO: vamos eliminar as alternativas que trazem o par incompatível: “cabeça

quente/preocupado”, “saco de ouro/bom-humor”, “a casa da mãe Joana/espaço de corrupção” e “O

diabo/interessante”. Os sentidos adequados destes termos podem ser traduzidos assim: “cabeça

quente/destemperado”, “saco de ouro/paciência”, “a casa da mãe Joana/lugar onde vale tudo” e “O

diabo/desagrado”. Assim, apenas o par em (A) está adequado: “dançar” equivale a “sair-se mal em algo”,

no caso, ser eliminado.

QUESTÃO NÚMERO 4

GABARITO PRELIMINAR: E

COMENTÁRIO: em (E), o paralelismo com o verbo “aspirar” (transitivo indireto no sentido de “almejar”) é

inadequado, pois falta-lhe a preposição. As formas verbais “amar” e “fazer”, diferentemente, são

transitivas diretas e não necessitam de preposição.

QUESTÃO NÚMERO 5

GABARITO PRELIMINAR: D

COMENTÁRIO: considero haver gradação apenas na alternativa (D), já que os termos “bonitas, belas,

lindas” crescem em intensidade (do menos para o mais intenso). Em (E), parece haver uma gradação, mas



os termos não pertencem ao mesmo campo semântico e não se organizam gradativamente. O mesmo

ocorre nas demais alternativas.

QUESTÃO NÚMERO 6

GABARITO PRELIMINAR: C

COMENTÁRIO: em (A), (B), (D) e (E), há significativas mudanças no sentido quando se altera a oração

reduzida pela desenvolvida (em especial, no tempo verbal e no aspecto/modo). Em (C), há adequação no

uso da preposição (“sem”) e na correlação verbal (primeira pessoa do plural do presente do subjuntivo, já

que o verbo da oração principal está no presente do indicativo).

QUESTÃO NÚMERO 7

GABARITO PRELIMINAR: E

COMENTÁRIO: o diminutivo “escrivaninha” não possui valor pejorativo (descreve um tipo de móvel, na

verdade); o “e” não é adversativo, mas aditivo (é possível registrar “e também”); não há incoerência entre

os adjetivos “pequena/grande”, pois cada termo modifica uma entidade distinta; a expressão “de lixo” não

indica qualidade, mas espécie. Assim, resta-nos a alternativa (E): o adjetivo grande tem valor dimensional

(denota o tamanho da cesta de lixo).

QUESTÃO NÚMERO 8

GABARITO PRELIMINAR: C

COMENTÁRIO: para se utilizar a forma “aonde”, é necessário haver um termo regente (que exija a

preposição “a”). Isso ocorre em (C), pois há uma forma que exige preposição “a”: descobri aonde eu

deveria ir.

QUESTÃO NÚMERO 9

GABARITO PRELIMINAR: D

COMENTÁRIO: o texto é predominantemente narrativo. Além da narração de eventos praticados

por personagens em determinado tempo/espaço, há a adição de informações, o que compõe a

sequência expositiva.

QUESTÃO NÚMERO 10

GABARITO PRELIMINAR: A

COMENTÁRIO: o par “de repente/subitamente” é equivalente. Em (B), (C), (D) e (E), as formas

adverbiais adequadas seriam, respectivamente: oportunamente; precisamente; diariamente;

publicamente.
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