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 Gabarito do departamento de português – sem resposta.

Comentário

a) Incorreta. As orações iniciadas pela partícula se são subordinadas substantivas objetivas diretas do verbo discutir.
b) Correta. Todas as expressões grifadas funcionam como aposto explicativo.
c) Correta. O verbo chamar foi tomado como transitivo indireto (chamar a alguém), e curioso, por qualificar o objeto, é 

um predicativo do objeto (qualidade atribuída).
d) Correta.
e) Correta.

Justificativa para o gabarito da questão 37

No texto encontramos o passo: [...] daí a pouco estavam todos discutindo a curiosidade se era masculina ou feminina, 
e se a responsabilidade da perda do paraíso devia caber a Eva ou a Adão. As duas orações introduzidas pela partícula se 
funcionam como objeto direto do verbo discutir ([...] discutindo se era masculina ou feminina (a curiosidade = sujeito do verbo 
ser, e não objeto do discutir) e discutindo se a responsabilidade da perda [...], o que as torna subordinadas substantivas 
objetivas diretas; introduzidas, portanto, por conjunções subordinativas integrantes.
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a) Correta.
b) Correta. Trata-se de orações subordinadas adverbiais temporais.
c) Correta.
d) Correta.
e) Incorreta. Não há desvio às normas gramaticais exigidas pela língua culta, uma vez que o adjetivo manchada concorda 

com o substantivo cara.
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A quarta proposição está incorreta porque o MR8 não se contrapôs aos militantes esquerdistas, mas sim aos militares.
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I. Verdadeira. Verbo no infinitivo impessoal com preposição em admite a próclise (sem o balançar) ou a ênclise (sem 
balançá-lo)

II. Verdadeira. 
III. Verdadeira.
IV. Verdadeira. Apesar de alterar semanticamente o período, a substituição da preposição para por a não provoca alte-

ração linguística, já que o verbo ir continuaria intransitivo. Vale, contudo, lembrar que ir a significa ir para voltar, já ir 
para indica uma atitude definitiva.

V. Verdadeira. 
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I. Verdadeira. 
II. Verdadeira. O verbo principiar, significando começar, dar início, também pode reger preposição de.
III. Verdadeira. 
IV. Falsa. Os textos não remontam à literatura medieval, tendo em vista que foi feita em tempos de renascimento, quando 

a arte clássica ressurgia. 
V. Falsa.
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Comentário

I. Verdadeira. Define-se escambo como a troca direta de mercadorias sem interveniência de moeda.
II. Verdadeira.
III. Falsa. Quando se retira a vírgula, a oração subordinada adjetiva passa a ser classificada como restritiva; havendo, 

então, clara alteração de significado.
IV. Falsa. Os textos quinhentistas não estavam ligados ao Barroco, o qual aparece no final do século XVI (Portugal) e 

início do século XVII (Brasil).
V. Verdadeira.
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a) Incorreta. O acento grave indicativo de crase é obrigatório em às vezes, porquanto tratar-se de uma locução adver-
bial com núcleo feminino, e proibido em davam lugar a confidências, pois o vocábulo a é preposição, não havendo a 
combinação com o artigo, que seria as (confidências).

b) Correta. Não concordar o verbo ser com o sujeito Os filhos de Emilie foi proposital. Com isso têm-se a informação de 
que o emissor da frase também é um dos filhos.

c) Incorreta. Áraque (bebida árabe) é uma proparoxítona.
d) Incorreta. Emir era irmão de Emilie.
e) Incorreta. Os empregados eram tratados como escravos: não recebiam salário e sofriam maus tratos. 

Comentário

a) Correta.
b) Correta.
c) Correta.
d) Incorreta. As lembranças falam predominantemente da vida em Manaus.
e) Correta. A conjunção subordinativa adverbial comparativa como pode ser substituída por assim como. O pronome 

relativo que pode ser trocado por a qual.

X
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( F ) [...] pelas mãos de Emilie funciona como agente da passiva da locução verbal passiva eram alimentados.
( F ) 
( F ) O verbo assistir, em que pese ao fato de ser transitivo indireto, não admite a substituição pelo pronome oblíquo 

lhe, porque o núcleo do objeto indireto não é pessoa. A forma correta seria: [...] assistiam a ela.
( F ) A conjunção mas (coordenativa adversativa) apresenta um argumento contrário ao que se disse.
( F ) Em [...] uma algazarra de alimárias (animais irracionais, bestas) o termo de alimárias funciona como locução 

adjetiva, uma vez que se refere a algazarra (substantivo).
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I. Verdadeira. A ausência do verbo estar (zeugma) não altera a análise do verbo (ligação), tampouco de seu predicativo 
do sujeito (tranquilo).

II. Verdadeira. 
III. Verdadeira. 
IV. Verdadeira. 
V. Verdadeira. A palavra meio é um numeral e concorda com o substantivo a que se refere (no caso litro) todas as vezes 

que significa metade.
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a) Correta. O verbo haver (= existir), apesar de impessoal (não apresenta sujeito), é transitivo direto; e vários loucos, seu 
objeto direto.

b) Incorreta. A princípio, Mattos tinha como suspeito Gregório Fortunato, o que não fora o algoz de Paulo Aguiar.
c) Incorreta. Ao substituirmos o verbo haver (indicando tempo decorrido) por fazer (com a mesma acepção), este será 

também impessoal, devendo apresentar-se na terceira pessoa do singular. O correto seria [...]faz anos que os bon-
des[...].

d) Incorreta. A oração [...]que tivera momentos antes é uma subordinada adjetiva restritiva. 
e) Incorreta. A colocação enclítica do pronome oblíquo átono implicaria erro, uma vez que a partícula que (= a qual) é 

um pronome relativo, por conseguinte uma palavra atrativa. 
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( V ) Verdadeira.
( V ) Verdadeira.
( V ) Verdadeira.
( F ) Falsa. A expressão disso retoma a oração o negro era o Gregório.
( F ) Falsa. Contando encontra-se no gerúndio.
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