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Resposta: 05

Comentário

01. Correta. 
02. Incorreta. A ideia é apresentar todo o processo de desenvolvimento da iluminação.
04. Correta. Já que a lâmpada com filete de carbono foi comercialmente produzida a partir de 

1879 e o início da  revolução do LED deu-se em meados da década de 1960.
08. Incorreta. Já que não se emitia a luz azul.
16. Incorreta. O parágrafo é baseado em fatos.
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Resposta: 22

Comentário

01. Incorreta. Ao menos uma pergunta é respondida no texto: como produzir luz.
02. Correta. Há pessoalidade no primeiro parágrafo. 
04. Correta. Já que a afirmativa é basicamente um resumo do segundo parágrafo.
08. Incorreta. Pois o texto afirma que lâmpadas incandescentes, que aparecem no segundo 

parágrafo, são usadas até hoje.
16. Correta. O vocábulo só (somente) é um advérbio, e no trecho em questão reforça a ideia de 

que o tempo decorrido entre a produção dos primeiros LEDS e dos atuais foi relativamente 
longo.

32. Incorreta. Há no texto pareceres do autor sobre a luz, entretanto não há argumentos de 
autoridade.
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Resposta: 26

Comentário

01. Incorreta. Em À medida que aumentamos a temperatura (linha 13), a locução sublinhada 
poderia ser substituída por À proporção que ou Ao passo que, de acordo com a variedade 
padrão da língua escrita. A presença da preposição em é um uso incorreto.

02. Correta. Ocorre elipse dos termos de luz e luz nos trechos originais. Caso fossem reescritos 
ficariam Conforme o tipo de luz usado (linha 02) e Só em 1990 foi possível construir um LED 
que emitia luz na faixa do azul (linhas 29-30).

04. Incorreta. A palavra Aliás (linha 01) introduz, no trecho, uma complementação da informação 
precedente, e não equivale a Isto é e Ou seja, que são, costumeiramente, retificadoras. 

08. Correta. O conector adversativo Mas (linhas 20 e 25) expressa mudança na direção argu-
mentativa: na linha 20, em relação à informação contida no período precedente; na linha 25, 
em relação a um conjunto de informações contidas no parágrafo precedente. 

16. Correta. Em Nosso corpo, que normalmente fica na temperatura de 36 oC, emite luz na faixa 
do infravermelho [...] (linhas 11-12) e em Os LED que emitem luz branca estão cada vez mais 
presentes no nosso dia a dia (linhas 36-37), a palavra sublinhada é um pronome relativo 
que, no primeiro caso, introduz uma oração explicativa e, no segundo caso, uma oração que 
restringe o significado do termo anterior. 

32. Incorreta. As orações [...] quando a lâmpada incandescente foi inventada [...] A lâmpada 
incandescente [...] foi desenvolvida como produto comercial por Thomas Edison, em 1879, 
e é usada até hoje estão na voz passiva e têm, portanto, um sujeito paciente (a lâmpada 
incandescente).
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Resposta: 10

Comentário

01. Incorreta. Em I, Ela pode se comportar, o sujeito é simples e claro (Ela) e a partícula se 
desempenha a função de parte integrante do verbo ou pronome fossilizado, uma vez que 
se trata de um verbo pronominal (comportar-se). Em III, usava-se fogo, o sujeito é simples 
e paciente (fogo) e o pronome se desempenha a função de pronome apassivador. 

02. Correta. As orações sublinhadas em II e III, embora sejam introduzidas pelo mesmo conector, 
apresentam sentidos diferentes: no primeiro caso, aproxima-se de um valor condicional; no 
segundo caso, tem valor temporal. 

04. Incorreta. Em I, um objeto fascinante e intrigante refere-se ao termo luz. 
08. Correta. Em II, os dois períodos poderiam ser combinados em um, sem prejuízo de sentido 

do enunciado: De diversas formas pode ser produzida a luz; por exemplo: todo corpo emite 
luz quando aquecido. 

16. Incorreta. Em A luz pode ser produzida de diversas formas, o verbo auxiliar acrescenta ao 
verbo produzir a ideia de possibilidade, e não de incerteza, como em Pode ser que chova. 
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Resposta da UFSC: 26
Resposta do Energia: 24

Comentário

01. Incorreta. Em verdade o texto fala sobre desflorestamento. 
02. Correta. Gabarito Energia – item incorreto
 A substituição da forma verbal existem pela forma verbal há, no trecho: [...] existem formas 

de vida inteligente fora da Terra acarretaria mudança não semântica, mas morfossintática, 
uma vez que o verbo existir é intransitivo e tem como sujeito simples formas de vida, já em 
há formas de vida inteligente fora da terra (alteração proposta pelo item), teríamos sujeito 
inexistente e formas de vida passaria a objeto direto, o que por si só implicaria  mudança 
morfossintática, tornando incorreta a afirmação.

04. Incorreta. As expressões mais óbvio e inteligente, no texto, não são usadas de forma me-
tonímica. 

08. Correta. Em Às vezes eu acho que o indício mais óbvio, a expressão às vezes denota uma 
ideia de temporalidade. 

16. Correta. A palavra indício, na primeira linha do texto, poderia ser substituída por sinal sem 
alteração de sentido. 
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32. Incorreta. Em Às vezes eu acho que o indício mais óbvio de que existem formas de vida 
inteligente fora da Terra é que nenhuma delas tentou entrar em contato conosco, o vocábulo 
que desempenha a função de conjunção subordinativa integrante em suas três ocorrências 
no texto e inicia, respectivamente, oração subordinada substantiva objetiva direta,  oração 
subordinada substantiva completiva nominal e oração subordinada substantiva predicativa.

Resposta: 43

Comentário

01. Correta. 
02. Correta. 
04. Incorreta. Não houve plenitude da felicidade, houve, sim desencontro.
08. Correta. 
16. Incorreta. O título acaba sendo irônico em relação ao poema, pois enquanto as fotonovelas 

tradicionais tem final feliz (romântico), o poema traz visão alternativa.
32. Correta. 
64. Incorreta. Nem todo poema de curta extensão é ausente de musicalidade. No caso de foto-

novela, há rima e repetição de termos.
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Resposta: 07

Comentário

01. Correta. 
02. Correta. 
04. Correta. 
08. Incorreta. Os dois idiomas citados são distintos, não apresentando muita felicidade para 

imigrantes.
16. Incorreta. Caio F. Abreu lança mão de linguagem impregnada de fugas de norma culta e de 

neologismo.
32. Incorreta. Machado alterna entre a 1ª e 3ª pessoas.
64. Incorreta. Palavras de baixo calão não predominam nem em O cortiço, nem em A majestade 

do Xingu.
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Resposta: 11

Comentário

01. Correta. 
02. Correta. 
04. Incorreta. Macabéa não acusa, mesmo porque não entende o que ocorre ao redor.
08. Correta. 
16. Incorreta. Cascaes não cita casos de bruxas que se tornam esposas de Deus.
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Resposta: 15

Comentário

01. Correta. 
02. Correta. 
04. Correta. 
08. Correta. 
16. Incorreta. Não há essa defesa no romance.
32. Incorreta. O narrador não morre durante a ditadura. 
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Resposta: 27

Comentário

01. Correta. 
02. Correta. 
04. Incorreta. O conto pode, sim, ser entendido como uma narrativa amorosa e homoerótico.
08. Correta. 
16. Correta. 
32. Incorreta. Não se pode afirmar que o texto quer tratar da morte do protagonista.
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Resposta: 38

Comentário

01. Incorreta. As formas verbais ardiam, escorrer e endurecia (linhas 01-02) bem como os adje-
tivos avermelhadas (linha 03), geladas (linha 04) evocam a baixa temperatura e a umidade 
do ambiente externo, porém os termos insone (linha 08) e roxas (linha 08) referem-se às 
noites mal dormidas. 

02. Correta. Em meus olhos ardiam de frio (linha 01), o termo sublinhado expressa ideia de 
causalidade. 

04. Correta. Em eu enfiava as mãos avermelhadas no fundo dos bolsos e ia indo, eu ia indo 
e pulando as poças d'água (linhas 02-03), as formas verbais sublinhadas intensificam a 
duração da ação expressa pelo verbo ir. 

08. Incorreta. Se a ideia contida em não queria que ele pensasse (linha 05) fosse expressa no 
tempo presente, a construção resultante seria não quero que ele pense, já que a conjunção 
subordinativa integrante introduz, na variedade padrão da língua escrita, o presente do sub-
juntivo.

16. Incorreta. Na oração e eu andava, que aparece repetida várias vezes no segundo período 
do texto, o verbo andar funciona como verbo auxiliar, e não significa caminhar. 

32. Correta. Os verbos ver e saber são transitivos diretos e têm como objeto direto o pronome 
indefinido tudo e o pronome demonstrativo o seguidos de duas orações adjetivas restritivas 
coordenadas entre si.



UFSC
Português (Amarela)

Resposta: 13

Comentário

01. Correta. 
02. Incorreta. Caroba não é submisso: enfrenta as situações com esperteza e coragem.
04. Correta. 
08. Correta. 
16. Incorreta. Ao final da narrativa, Santo Antônio é requisitado por Euricão para que este en-

tenda a situação em torno dele.
32. Incorreta. Ele acaba sozinho porque escolhe dessa forma, depois de descobrir que o dinheiro 

da porca não vale mais.


