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QUESTÃO NÚMERO 1

GABARITO PRELIMINAR: D

COMENTÁRIO: o tema central da aula de Frodon foi a profissão do
ministrante, crítico de cinema. Os tópicos indicados em (A), (B), (C) e
(D) não constituem o tema da aula ministrada por Frodon.

QUESTÃO NÚMERO 2

GABARITO PRELIMINAR: B

COMENTÁRIO: como houve muitas lições (uma após a outra, uma em
cima da outra), a aula foi esclarecedora. Descartamos, assim, as demais
alternativas, pois não é possível inferir que a aula foi concorrida, difícil,
cansativa ou indefinível.

QUESTÃO NÚMERO 3

GABARITO PRELIMINAR: E

COMENTÁRIO: no texto, lemos que, para Frodon, “O filme, porém, vai
além do fato de o crítico ter amado, odiado ou falado besteira sobre o
filme. Porque os críticos falam besteira também...” Assim, ao fazer o
seu trabalho, os críticos de cinema podem errar. A alternativa (E) está
correta, o que nos permite descartar as demais alternativas.

QUESTÃO NÚMERO 4



GABARITO PRELIMINAR: A

COMENTÁRIO: para a autora do texto, os profissionais de O Globo
transformam o filme em produto, contrariando o ponto de vista de
Frodon sobre a adequada prática da crítica de cinema. Assim, para ela,
os profissionais de O Globo desvirtuam o seu ofício (de crítica de
cinema). Por isso a alternativa (A) está correta. Nas demais
alternativas ((B), (C), (D) e (E)), apontam-se verbos que não
expressam o ponto de vista da autora sobre os profissionais de O Globo.

QUESTÃO NÚMERO 5

GABARITO PRELIMINAR: A

COMENTÁRIO: talvez a banca tenha se equivocado na elaboração do
enunciado. Não é Frodon quem emite uma opinião sobre o que
representa, para os críticos de cinema, participar do Festival de Cannes.
No texto, a autora (Daniela Prandi) diz que “No cinema, o Festival de
Cannes é o auge de qualquer crítico e Frodon já participou de muitos”.
Para a autora, então, o Festival de Cannes representa sucesso. As
demais alternativas (notabilidade, imortalidade, consideração e
concretização) não expressam corretamente a ideia de participar do
Festival de Cannes ser o “auge de qualquer crítico”.

QUESTÃO NÚMERO 6

GABARITO PRELIMINAR: E

COMENTÁRIO: Na opinião de Frodon, a internet democratizou a crítica
de cinema. Nas palavras do crítico, “É direito absoluto de todos poder
falar dos filmes.” Assim, não vemos, na opinião de Frodon, que a
internet popularizou, libertou, reconheceu ou viabilizou a crítica de
cinema.

QUESTÃO NÚMERO 7

GABARITO PRELIMINAR: A

COMENTÁRIO: a alternativa (B) está errada, uma vez que André Bazin
ajudou na fundação da revista (não Frodon, que foi apenas diretor); não
se fala que os críticos de cinema recebem formação acadêmica, e por



isso a alternativa (C) está errada; pela leitura do texto, não podemos
afirmar que “a indústria cinematográfica depende do mercado” (e por
isso descartamos a alternativa (D)); a alternativa (E) também está
errada, pois Diderot não foi crítico de cinema (ele inaugurou a crítica na
França). A alternativa (A) é a correta, como podemos confirmar pela
leitura deste trecho: “Sabemos que não é verdade, há os filmes ricos e
poderosos e os filmes pobres e desconhecidos.”

QUESTÃO NÚMERO 8

GABARITO PRELIMINAR: D

COMENTÁRIO: no trecho em análise, foi suprimido o artigo antes de
“sua profissão”: “um taxista lhe perguntou a sua profissão”.

QUESTÃO NÚMERO 9

GABARITO PRELIMINAR: D

COMENTÁRIO: o termo “porque” deveria ser registrado como “por que”,
tendo em vista ser possível subentender as palavras “motivo”, “causa”,
“razão”, sendo então “por que” advérbio interrogativo.

QUESTÃO NÚMERO 10

GABARITO PRELIMINAR: c

COMENTÁRIO: em (C), o “que” é conjunção integrante que introduz
uma oração subordinada substantiva objetiva direta (complemento de
“destaca”).

QUESTÃO NÚMERO 11

GABARITO PRELIMINAR: C

COMENTÁRIO: a próclise é obrigatória quando há fator de atração
(como conjunções e locuções subordinativas antes do verbo, como
“para que”). Também é obrigatória a próclise com infinitivo flexionado
precedido de preposição (como “promessa de se tornarem”). O caso
facultativo (próclise ou ênclise) está presente em (C): sujeito explícito



com núcleo substantivo (“um filme”). É possível registrar, então:
“deixar que um filme transforme-se em um produto”.

QUESTÃO NÚMERO 12

GABARITO PRELIMINAR: A

COMENTÁRIO: são acentuadas por serem paroxítonas terminadas em
ditongo as palavras em (A): ofício, importância e responsáveis. Em (B),
temos uma proparoxítona (prática) e duas paroxítonas (agradáveis e
história). Em (C), duas proparoxítonas (crítico e artística) e uma
paroxítona (responsáveis). Em (D), há duas proparoxítonas (fenômeno
e século) e uma paroxítona (aquela; o “à” é acento indicativo de crase,
não indicando tonicidade da sílaba). Em (E), há um monossílabo tônico
(lê) e duas oxítonas.

QUESTÃO NÚMERO 13

GABARITO PRELIMINAR: C

COMENTÁRIO: a contração “dele” em “que é a possibilidade dele ser
tratado com uma obra de arte” é inadequada, pois o pronome “ele” é
sujeito da oração infinitiva “ser tratado”. O correto seria registrar “que
é a possibilidade de ele ser tratado com uma obra de arte”. Nas demais
alternativas, não há falha gramatical nas contrações.

QUESTÃO NÚMERO 14

GABARITO PRELIMINAR: D ou E

COMENTÁRIO: o termo sublinhado em (E), por si só, poderia ou não ser
separado por vírgula: “Às vezes me deparo com críticas” ou “Às vezes,
me deparo com críticas”. Nesse caso, a presença da vírgula é exigida
por outro termo (a expressão intercalada “inclusive”). Por isso, a
alternativa (E) é uma resposta possível. Em (A), não é possível retirar a
vírgula que separa o substantivo do aposto. Em (B) e (C), a vírgula é
necessária para separar conjunções deslocadas de posição original. Em
(D), a retirada da vírgula não prejudica os sentidos do texto (pois o
termo “na sua literatura” parece estar sendo destacado para efeitos de
focalização). Por isso, fico entre as alternativas (D) e (E).



QUESTÃO NÚMERO 15

GABARITO PRELIMINAR: D

COMENTÁRIO: o uso das aspas para indicar uma expressão usada fora
de seu contexto habitual está presente em (D): “um convite” é uma
expressão que se utiliza em chamamentos para certos
eventos/reuniões/atividades. Nesse caso, a crítica seria um
“chamariz”, algo que serve para chamar a atenção e estimular a
presença do público.

QUESTÃO NÚMERO 16

GABARITO PRELIMINAR: B

COMENTÁRIO: a substituição do ponto por vírgula em (B) seria
adequada, pois as orações mantêm entre si relação semântico-coesiva
muito estreita: “O que tem importância, para Frodon, é não deixar que
um filme se transforme em um produto, ou seja, dar estrelinha, coração
ou carinha de bravo para definir se um filme é ou não é bom.”

QUESTÃO NÚMERO 17

GABARITO PRELIMINAR: ANULAÇÃO

COMENTÁRIO: em (A), o referente de “sua” é “Frodon”; em (B), o termo
“Isso” retoma a ideia expressa na pergunta anterior, não apenas
“filme”; em (C), o termo “sua” retoma “jornal O Globo”; em (D), “essa”
retoma “ser útil para ajudar o leitor a escolher por este ou aquele
filme”, não “prática”. Observe que o texto não expressa “A prática”,
mas “Na prática”, que significa “concretamente”. A banca
provavelmente se equivocou na análise do trecho, considerando
adequada a forma “A prática” como equivalente a “a crítica ser útil para
ajudar o leitor a escolher por este ou aquele filme”. Em (E), por fim, o
termo “sua” não retoma “Frodon”, mas “crítico”: a reescrita adequada é
“na literatura do crítico de cinema”. Julgo que a questão deva ser
anulada, pois nenhuma das relações indicadas está adequada.



QUESTÃO NÚMERO 18

GABARITO PRELIMINAR: B

COMENTÁRIO: o termo “literatura” refere-se às publicações do crítico
(isto é, a tudo o que ele produziu de crítica).

QUESTÃO NÚMERO 19

GABARITO PRELIMINAR: B

COMENTÁRIO: é possível registrar “um taxista lhe perguntara”, com o
verbo “perguntar” no pretérito mais-que-perfeito do indicativo.

QUESTÃO NÚMERO 20

GABARITO PRELIMINAR: C

COMENTÁRIO: em (C), temos uma passiva analítica: um filme não seja
transformado [por alguém]. Na ativa, temos: alguém transforme um
filme [em algo]. Nas demais alternativas, temos exemplos de voz ativa.
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