
UFSC
Português (Amarela)

 Resposta: 02 + 08 = 10

Comentário

01. Incorreta. 
02. Correta. 
04. Incorreta.
08. Correta.
16. Incorreta.
32. Incorreta. As palavras apresentadas como possibilidades de substituição de alterna-

tiva, regime e lendárias não servem para a troca, pois não apresentam significados 
permutáveis.



UFSC
Português (Amarela)

 Resposta: 01 

Comentário

01. Correta. Quando o regime se instalou (oração subordinada adverbial temporal); para 
indicar ao público (oração subordinada adverbial final reduzida de infinitivo) mais 
uma postura de convivência do que de resistência (oração subordinada adverbial 
comparativa).

02. Incorreta. A partícula quê, quando retoma um termo anterior, funciona como pronome 
relativo. No item III, isso não ocorre com o primeiro dos dois elementos, já que em 
[...] não houve uma só capa dizendo claramente que o jornal estava sob censura 
[...] temos uma conjunção subordinativa integrante. 

04. Incorreta. O vocábulo isso retoma a ideia de que os jornais estiveram, na Espanha, 
sob censura.

08.Incorreta. As palavras veículos e público são proparoxítonas.
16. Incorreta. Verbo haver significando existir é impessoal e deve apresentar-se na ter-

ceira pessoa do singular ([...] assim como não houve espaços em branco [...])



UFSC
Português (Amarela)

 Resposta: 01 + 16 + 32 = 49 

Comentário

01. Correta. A metáfora é, como sabemos, a queda do eixo comparativo de uma símile, 
reduzindo a comparação a uma expressão mais objetiva.

02. Incorreta. A frase Algumas redações chegaram a ter policiais integrando sua equipe. 
apresenta sujeito simples: Algumas redações.

04. Incorreta.
08.Incorreta.
16. Correta. Espanha (nh), assassinatos (ss – ss) e porque (qu).
32. Correta. As orações [...] que é nada palatável para a imprensa brasileira e que foi 

pouco divulgado, a doutora [...] são subordinadas adjetivas explicativas coordenadas 
entre si.



UFSC
Português (Amarela)

 Resposta Oficial: 08 + 16 + 32 = 56 
 Resposta Energia: 08 + 32 = 40

Comentário

01. Incorreta. Apesar de Rubem Fonseca ficcionalizar a partir de fatos históricos, não 
foi o autor quem criou os codinomes Anjo Negro e Corvo, ambos foram criados pela 
própria imprensa da época de Getúlio.

02. Incorreta. Proposição absurda ao afirmar que “lacerdismo” foi uma doença contraída 
por seguidores de Carlos Lacerda quando participavam de manifestações contra o 
governo.

04. Incorreta. Proposição extremamente fácil, o narrador do livro não é Getúlio e nem 
ele se trata da personagem central da narrativa, o qual é o Comissário Mattos.

08. Correta. Refere-se àqueles cortes cinematográficos muito comentados em sala de 
aula.

16. Correta. FALSA. Mattos não foi o responsável pelo atentado a Lacerda. (PROPOSI-
ÇÃO COM O GABARITO OFICIAL ERRADO)

32. Correta. os verbos apresentara, ocupara e vaiara apresentam-se no pretérito  
mais-que-perfeito do indicativo e correspondem perfeitamente às suas formas com-
postas: tinha/havia apresentado, tinha/havia ocupado e tinha/havia vaiado, todos no 
pretérito mais-que-perfeito composto do indicativo.

64. Incorreta. opróbrio significa "injúria", "infâmia" e, de certo, não caberia na frase 
apresentada.



UFSC
Português (Amarela)

 Resposta: 01 + 16 = 17 

Comentário

01. Correta.  
02. Incorreta. O título aparece em alguns diálogos do livro e era uma espécie de jargão 

usado pelos militantes de esquerda.
04. Incorreta. A proposição é exatamente o contrário do que o texto diz
08. Incorreta. Como muito salientado em sala, O que é isso, companheiro? não se trata 

de um romance, mas de um livro de memórias, nem a linguagem de Gabeira é bas-
tante subjetiva; por se tratar de uma linguagem próxima do jornalismo, ela fica num 
meio termo entre objetividade e subjetividade.

16. Correta. A famosa ironia estudada em Machado serviu aqui também. A frase no 
sentido irônico seria Imaginem que diversão: rasteira num companheiro de trabalho.



UFSC
Português (Amarela)

 Resposta: 04 + 32 = 36 

Comentário

01. Incorreta. Os textos de Staden e Lery, como muito comentamos, falam de suas in-
terações com os índios, e não das dificuldades para chegar ao Brasil.

02. Incorreta. Caminha não retrata os índios como heróis, e sim como seres brutos e 
ingênuos.

04. Correta. Proposição muito complicada de ser lembrada. A parte dos verbetes é bas-
tante relevante no relato, mas se lembrar da crítica aos insetos era tarefa árdua por 
demais para quem tinha de ler tantos textos de oito obras. Detalhismo desnecessário.

08. Incorreta. Como muito salientado em sala, o Diário da navegação primava pela 
objetividade da linguagem.

16. Incorreta. Nenhum texto possuía personagens animais e o único texto em forma de 
diálogo não era sobre a fauna e flora, mas sobre a conversão dos índios, escrito por 
Manuel da Nóbrega.

32. Correta. Proposição em que a resposta estava no próprio texto, os gêneros que 
compõem os textos do livro.



UFSC
Português (Amarela)

 Resposta: 04 + 16 = 20 

Comentário

01. Incorreta.  
02. Incorreta. 
04. Correta. Comentada em sala, faz menção aos escravos “meias-caras” e ao “valongo”. 

A escravidão não é tema central, mas é questão mencionada logo no começo da 
peça.  Faz-se também menção na peça à situação e aos problemas rurais do Brasil 
na época.

08. Incorreta. O termo raça de Judas é uma expressão para designar pessoas traiço-
eiras e, assim, portanto, quem invadiu o sítio de Manuel não era da “família Judas”. 
Questão bastante fácil.

16. Correta. Cabe ressaltar que a substituição de aonde por onde corrige um erro do 
texto original.

32. Incorreta. Os dois-pontos substituem uma conjunção subordinativa adverbial causal. 
Assim, poderíamos nos valer dos nexos: porque, uma vez que, já que, entre outros.



UFSC
Português (Amarela)

 Resposta: 01+ 04 + 08 = 13 

Comentário

01. Correta. Questão de literatura comparada (a única da prova), aproximando os 
sentimentos sádicos de Fortunato em A causa secreta e o Coronel Felisberto de O 
enfermeiro.

02. Incorreta. As palavras apresentadas não representam uma gradação.
04.Correta.
08. Correta. A famosa ironia machadiana, tão enfocada em sala, aparece desde o pre-

fácio do livro.
16.  Incorreta. Os verbos haver e fazer quando indicam tempo decorrido são impessoais 

e devem se apresentar na terceira pessoa do singular. Assim, Fazia já cinco minutos 
que nenhum deles dizia nada.

32. Incorreta. o pronome lhe (complemento nominal) retoma rosto de Garcia.



UFSC
Português (Amarela)

 Resposta: 08 + 16 + 32 = 56 

Comentário

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

 Resposta: 01+ 02 + 04 + 16 = 23 

Comentário

01. Correta.  
02. Correta. Questão sobre as crendices populares, como varrer o quintal no dia de Sexta 

Feira Santa, tema presente no conto Vassoura bruxólica.



UFSC
Português (Amarela)

04.Correta. Diz respeito à língua manezês dos descendentes de açorianos, vindos para 
Santa Catarina.

08. Incorreta. Não há nenhum ensaio no livro escrito por Cascaes e que dê explicações 
racionais para os fenômenos, pelo contrário, as explicações são sempre de ordem 
sobrenatural.

16.  Correta. Diz respeito ao fato de Cascaes não ser apenas escritor, mas escultor, 
pesquisador, desenhista, que ilustra o livro com desenhos seus, em cenas que, de 
certa forma, resumem o conteúdo dos contos.

32. Incorreta. Os bois não eram retratados como seres sagrados, nem muito menos eram 
o centro da narrativa do conto em questão, que foca as divergências entre homens, 
bruxas e curandeiros.

 Resposta: 02+ 16 + 32 = 50 

Comentário

01. Incorreta. O poema não traz nem versos livres (sem métrica), nem brancos (sem 
rima).

02. Correta. Questão de interpretação textual.
04. Incorreta. as formas verbais vem e vêm são, respectivamente, terceira pessoa do 

singular e do plural do presente do indicativo do verbo vir.
08. Incorreta. Os temas do poema e de Morte e vida Severina não contrastam, mas são 

os mesmos. A questão da reforma agrária em Morte e vida Severina é retratada no 
famoso e muito trabalhado em sala trecho Funeral de um lavrador, em que se diz: 
Essa cova em que estás com palmos medida é a conta menor que tiraste em vida....

16. Correta. As conjunções pois, nem, portanto e tão...que indicam, respectivamente, 
explicação, adição, conclusão e consequência.

32. Correta. A também muito salientada relação que João faz entre Recife e Espanha.



UFSC
Português (Amarela)

 Resposta: 02+ 16 = 18 

Comentário

01. Incorreta. Em [...] enfeitava-lhe (adjunto adnominal) a cabeça, oferecia-lhe (objeto 
indireto) pedaços de frutas, dirigia-lhe (objeto indireto) [...] passava-lhe (adjunto 
adnominal) água-de-colônia [...]

02. Correta. Os três pronomes são relativos.
04. Incorreta. o pronome relativo onde, usado como elemento de coesão, não precisa 

necessariamente ser substituído por que.
08. Incorreta. Soraya Angela era muda, portanto não podia “verbalizar” seus pensamentos.
16. Correta. As forma verbais citadas estão no pretérito imperfeito do indicativo – indi-

cando ação habitual no passado.
32. Incorreta. A narradora diz que seu relato era muitas vezes desorganizado e que ela 

não estava segura de como apresentá-lo, portanto, o caráter “metódico” está descar-
tado.

64. Incorreta. O sentimento de deriva e deslocamento não foi totalmente superado por 
imigrantes como o irmão de Emilie, que acaba por suicidar-se no transcorrer da nar-
rativa.



UFSC
Português (Amarela)

 Resposta: 01 + 04 + 16 = 21 

Comentário

01. Correta.  
02. Incorreta. 
04.Correta. Ao retirarmos o quê expletivo teremos: Que custa ele votar uma vez?
08. Incorreta. Abatidinho é adjetivo.
16. Correta. Sujeito oculto (ele – Zeferino).


