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QUESTÃO NÚMERO 1

GABARITO PRELIMINAR: D

COMENTÁRIO: o texto é claramente uma notícia, a qual apresenta uma
informação central do relato. Não estamos diante de um relatório, um
resumo ou uma resenha, como incorretamente indicam as alternativas
(A), (B) e (C).

QUESTÃO NÚMERO 2

GABARITO PRELIMINAR: A

COMENTÁRIO: a adjetivação cumpre a função de convencer o leitor a
conhecer Cartagena. Os elementos não textuais, como a fonte, ajudam
a identificar a função social do texto. No título, lemos: “10 razões para
conhecer Cartagena”. Se ela apresenta razões para se realizar algo
(uma viagem), há o objetivo de convencer.

QUESTÃO NÚMERO 3

GABARITO PRELIMINAR: B

COMENTÁRIO: os termos em destaque (marcadores temporais)
certamente possuem função coesiva (e por isso a alternativa (A) está
incorreta). Em termos teóricos, os marcadores temporais não auxiliam
diretamente na progressão temática do texto (na dinâmica tema-rema),
e por isso descarto as alternativas (C) e (D). Assim, temos a alternativa
(B) como correta.

QUESTÃO NÚMERO 4



GABARITO PRELIMINAR: D

COMENTÁRIO: na direção argumentativa do texto, pode-se concluir que,
conscientemente, o ser humano optou por uma vida ativa para vencer o
sedentarismo imposto pela conjuntura moderna. A alternativa (B) não é
uma conclusão (em relação à direção argumentativa que o texto
realiza), mas uma informação presente no próprio texto. Na proposta
do texto, o ser humano não gasta energia à toa para vencer o
sedentarismo (esse gasto de energia é, na verdade, necessário e
saudável) – e por isso a alternativa (A) está incorreta. Por fim,
descartamos a alternativa (C) pela falsa ideia de que o sedentarismo
gerou uma evolução da espécie.

QUESTÃO NÚMERO 5

GABARITO PRELIMINAR: A

COMENTÁRIO: na narrativa, o enunciador situa-se no ano de 2121. Ele
apresenta um relato em retrospectiva, perspectivando as gerações
anteriores. Nesse relato, desenvolve-se o argumento de que a ação do
passado (cuidados com o meio ambiente) gera resultados positivos no
futuro. Assim, argumenta-se em favor da ideia de que ainda é possível
(hoje) salvar o planeta (para o presente e, principalmente, o futuro).
Nas demais alternativas, apresentam-se objetivos inadequados em
relação ao que se lê no texto.

QUESTÃO NÚMERO 6

GABARITO PRELIMINAR: D

COMENTÁRIO: As alternativas (A), (B) e (C) estão incorretas porque, na
verdade: há sentidos convencionais; nem todas as palavras possuem
dois (e apenas dois) sentidos; o ponto de vista de cada falante da língua
não é o fator determinante para a interpretação dos sentidos das
palavras. Assim, temos a alternativa (D) como correta: o sentido das
palavras pode variar em função do contexto em que elas são
mobilizadas.



QUESTÃO NÚMERO 7

GABARITO PRELIMINAR: B

COMENTÁRIO: a afirmação “esse tipo de discurso é ficcional” é
esclarecida pelo trecho em (B): o discurso que mostra empresas, líderes
ou empreendedores como os melhores do mundo é ficcional, pois, por
melhor que uma companhia seja, não existe lugar que não tenha seus
problemas e suas complexidades.

QUESTÃO NÚMERO 8

GABARITO PRELIMINAR: C

COMENTÁRIO: a retomada por “a artista”, “a dona de casa” e “a
proprietária” cumprem função coesiva (referencial) e auxiliam na
composição da imagem de Mitzi para o leitor (isto é, ajudam o leitor a
saber que Mitzi é artista, dona de casa e proprietária do sítio). A
retomada evita, sim, a mesmice (por coesão pronominal ou pela adoção
de um único termo), além de agrega valor informacional. Por fim, a
retomada pelas formas indicadas não possui apenas valor estilístico.

QUESTÃO NÚMERO 9

GABARITO PRELIMINAR: A

COMENTÁRIO: as perguntas destacadas são supostas dúvidas daqueles
(leitura genérica) que se veem diante da tarefa de escrever uma carta
de apresentação. As perguntas não são do jornalista (Sidnei Santos) ou
as que Bernadette afirma que os candidatos que avalia tiveram. Por fim,
as perguntas não são especificamente dos leitores da reportagem
(como em uma carta do leitor).

QUESTÃO NÚMERO 10

GABARITO PRELIMINAR: B

COMENTÁRIO: a questão focaliza as jornalistas (Maria Luiza e Carina
Brito, ambas da revista Pequenas empresas & grandes negócios).



Ambas buscam associar aspectos pessoais das empreendedoras
(história de vida, experiências profissionais pregressas, vivências etc.)
ao sucesso de seus empreendimentos.
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