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01) Resposta: 40

 Comentário

01. Incorreta. – O uso das aspas em "dicionários" 
(subtítulo) apresenta um traço de ironia; porém, em 
"dialetologia" (linha 22) e "idiotismos" (linha 23), as 
aspas carreiam ênfase aos vocábulos. 

02. Incorreta. A classificação elaborada por Antonio 
Soares da Fonseca Jr. (linhas 11 e 12) é informal, 
entretanto não é equivocada, uma vez que o termo 
lapada funciona como substantivo e, em que pese 
o fato de não existir a categoria aprendizes de inter-
jeição, a expressão foi usada em sentido metafórico 
ao referir-se à palavra pronto, notadamente adjetivo, 
funcionando como interjeição.

04. Incorreta. 
08. Correta. 
16. Incorreta. 
32. Correta. 

02) Resposta: 18

 Comentário

01. Incorreta. 
02. Correta. 
04. Incorreta. 
08. Incorreta. 
16. Correta. 

03) Resposta: 17

 Comentário

01. Correta. Observa-se que, nas linhas 29 e 35, quan-
do o nome de um pesquisador é introduzido no 
texto, segue-se um aposto, separado do restante do 
texto por vírgula(s), conforme previsto nas regras de 
pontuação. (Francisco da Silva Borba, organizador 
do Dicionário Unesp do Português Contemporâneo 
e Francisco Filipak, autor do Dicionário Sociolin-
guístico do Paraná)

02. Incorreta. O pronome oblíquo átono lhe funciona 
como complemento nominal do adjetivo cognatas, 
portanto a melhor substituição seria a expressão a 
ela, uma vez que não há a ideia de posse.

04. Incorreta. O uso do acento grave indicativo de 
crase frente à palavra falha é inadequado, uma 
vez que a expressão a erro foi tomada em sentido 
genérico, justificando-se a ausência do artigo.

08. Incorreta. O pronome relativo cujos não se adequa 
à substituição do pronome relativo que. Isso deve 
ser feito toda vez que na segunda oração haja a 
ideia de posse – o que não acontece.

16. Correta. Por se tratar de uma locução verbal (tenha 
guiado) precedida de uma palavra atrativa (prono-
me relativo que), a colocação preferencial seria que 
se tenha guiado.
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04) Resposta: 12

 Comentário

01. Incorreta. 
02. Incorreta. 
04. Correta. 
08. Correta.
16. Incorreta. No trecho José Manuel fora a primeira 

(linhas 10-11), o numeral adjetivo primeira concorda 
com a palavra contrariedade, portanto não há desvio 
quanto à concordância nominal.

05) Resposta: 05

 Comentário

01. Correta.
02. Incorreta. 
04. Correta. 
08. Incorreta. 
16. Incorreta. 

06) Resposta: 25

 Comentário

01. Correta. 
02. Incorreta. 
04. Incorreta. 
08. Correta. 
16. Correta. A presença do pronome possessivo torna 

facultativo o emprego do acento grave indicativo de 
crase.

07) Resposta: 38

 Comentário

01. Incorreta. 
02. Correta. 
04. Correta. 
08. Incorreta. 
16. Incorreta. 
32. Correta. Embora ocorra alteração de significado, 

a substituição sugerida não implica desrespeito à 
norma padrão, já que ambas as palavras em final 
de frase levam acento circunflexo.

08) Resposta: 50

 Comentário

01. Incorreta. 
02. Correta. 
04. Incorreta. 
08. Incorreta. 
16. Correta. 
32. Correta.
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09) Resposta: 26

 Comentário

01. Incorreta. 
02. Correta. 
04. Incorreta. 
08. Correta. 
16. Correta. 
32. Incorreta. 

10) Resposta: 28

 Comentário

01. Incorreta. 
02. Incorreta. 
04. Correta. 
08. Correta. 
16. Correta. 

11) Resposta: 24

 Comentário

01. Incorreta. 
02. Incorreta. 
04. Incorreta. 
08. Correta.
16. Correta. O verbo considerar é transitivo direto.

12) Resposta: 33

 Comentário

01. Correta. 
02. Incorreta. O verbo existir é pessoal, portanto concorda com o sujeito. Feita a substituição, haveria a necessidade 

de pluralizar o verbo, ficando o período Existem muitas coisas para nós aprendermos sobre o mundo.
04. Incorreta. 
08. Incorreta. Se, no último quadrinho, em vez do verbo ir tivéssemos o verbo pronominal dispor-se, a frase deveria ser 

reescrita como Não que a gente se disponha a aprender.
16. Incorreta. A interjeição Ufa, no terceiro quadrinho, expressa o alívio da personagem frente à possibilidade de não 

vir a exercer um trabalho penoso.
32. Correta.


