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Resposta: 08

Comentário

01. Incorreto. Acabou o egoísmo, o narcisismo selfie, a obsessão pelo consumo e a passividade que isso acar-
reta., identifica certas características da geração Z.

02. Incorreto. Os Z – assim chamados por virem depois das gerações X e Y – começam a posicionar-se no 
topo dessa pirâmide de influência, e em cinco anos a terão dominado., mostra a real posição da geração 
Z – ela sucede as X e Y.

04. Incorreto. Especialmente em contraposição a seus predecessores, os chamados millennials (ou Geração Y), 
[...] Essa geração já não se conforma em ser sujeito passivo de marcas e publicações, deseja produzir seus 
conteúdos., a geração Z se mostra mais realista que as anteriores e privilegia a solidariedade nas relações. 

08. Correto. 
16. Incorreto. Há uma geração que quer salvar o mundo, mas ainda não sabe como., reforça a razão que move 

a geração Z, que ainda não descobriu o caminho para tal.
32. Incorreto. A geração Z não apresenta inclinação para o consumo. Isso era característica das gerações an-

teriores.
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Resposta: 06

Comentário

01. Incorreto. Ou por meio de aplicativos como o Vine (para vídeos em loop) e plataformas online como o Play-
buzz, a guinada do popular site de histórias virais Buzzfeed, onde agora os conteúdos são postados pelos 
usuários, que já somam 80 milhões por mês, segundo o Google Analytics.

02. Correto. Ou por meio de aplicativos como o Vine (para vídeos em loop) e plataformas online como o Play-
buzz, a guinada do popular site de histórias virais Buzzfeed, onde agora os conteúdos são postados pelos 
usuários, que já somam 80 milhões por mês, segundo o Google Analytics.

04. Correto. 
08. Incorreto. São a geração Z, o grupo demográfico nascido entre 1994 e 2010, que representa 25,9% da 

população mundial. Os especialistas já analisam todos os traços de sua personalidade., indica a força da 
geração Z.

16. Incorreto. A expressão nativos da internet se refere às gerações anteriores, isto é, X eY.



UFSC
Português (Amarela)

Resposta: 43

Comentário

01. Correto. 
02. Correto. 
04. Incorreto. Em Essa geração já não se conforma em ser sujeito passivo (linha 24) e Não querem mais ser 

o artista jovem e incomum (linha 37), os termos sublinhados indicam que as situações expressas em cada 
frase não ocorriam no passado, mas ocorrem no presente. 

08. Correto. 
16. Incorreto. Em A escritora Luna Miguel destaca esse modo de trabalhar em rede, apesar de alertar para o 

fato de ser cedo (linhas 33-35), o segmento sublinhado poderia ser substituído por embora alerte sem pre-
juízo de sentido e sem desvio da variedade padrão escrita da língua portuguesa. 

32. Correto. 



UFSC
Português (Amarela)

Resposta: 17

Comentário

01. Correto. No trecho (I), a forma verbal Acabou poderia ser substituída por Acabaram, em concordância com 
o sujeito posposto que está no plural. 

02. Incorreto. Nos trechos (I) e (III), o vocábulo que exerce a mesma função (pronome relativo) e introduz oração 
subordinada adjetiva, que retoma um termo antecedente; em II, entretanto, ele desempenha a função de 
conjunção subordinativa integrante e introduz uma oração subordinada substantiva. 

04. Incorreto. O último vocábulo destacado refere-se a enfoque.
08. Incorreto. Nos trechos (I) e (IV), os termos o mundo e no laboratório, respectivamente, desempenham a 

função sintática de objeto direto e adjunto adverbial de lugar.
16. Correto. 
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Resposta: 88

Comentário

01. Incorreto. Em grande confusão: seria quem? os dois pontos introduzem um discurso indireto livre, já em Abri 
a lata de lixo: quero outro testemunho a pontuação sugere a elipse da conjunção pois.
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02. Incorreto. Em me faça a colocação proclítica está correta já que há uma conjunção subordinativa integrante 
(que) como fator de atração do pronome oblíquo átono. Já em me sinto há um desvio da norma culta, uma 
vez que não se começa período por pronome oblíquo. O correto seria sinto-me.

04. Incorreto. As formas verbais destacadas foram usadas em sentido conotativo.
08. Correto. 
16. Correto. 
32. Incorreto. O gênero diário não exige interlocutor externo.
64. Correto. 

Resposta: 47

Comentário

01. Correto. 
02. Correto. 
04. Correto. 
08. Correto. 
16. Incorreto. Copi produz vários pequenos textos a partir das fotos que tira; ela também é poeta.
32. Correto. 
64. Incorreto. 
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Resposta: 07

Comentário

01. Correto.
02. Correto.
04. Correto.
08. Incorreto. Os personagens Bentinho e Capitu, de Dom Casmurro, não são resgatados em Esaú e Jacó.
16. Incorreto. A obra não possui formato de diário. Tal formato é possível de ser observado em Memorial de 

Aires, última obra machadiana, publicada em 1908.
32. Incorreto. São poucos os momentos de trégua entre os gêneros. Um dos mais marcantes ocorreu quando 

da morte de Flora, momento em que Pedro e Paulo se abraçaram. A paz reinou, porém, por pouco tempo.
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Resposta: 14

Comentário

01. Incorreto. Vitória Valentina tem como ponto de partida a favela onde moravam Carla e Nando.
02. Correto.
04. Correto.
08. Correto.
16. Incorreto. O dinheiro roubado por Nando acaba sendo dividido no final, ficando com Nando, Hard e Carla.
32. Incorreto. Carla, ao final da trama, decide não casa com Stan, mas ficar sozinha. 
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Resposta: 84

Comentário

01. Incorreto. Na verdade, ao final dos quarenta dias de peregrinação, a atitude mais importante que Alice toma 
é a de escrever o diário.

02. Incorreto. A crença religiosa não é central no livro, mas o encontro da personagem narradora consigo mesma.
04. Correto.
08. Incorreto. Em As fantasias eletivas a parte visual não serve de epígrafe, ela constitui um dos capítulos da 

obra.
16. Correto.
32. Incorreto. Após a andança em busca de Cícero Araújo, não há reconciliação entre Alice e Norinha. 
64. Correto.
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Resposta: 33

Comentário

01. Correto.
02. Incorreto. Carla não tem ligação com a escrita e, em Vitória Valentina, não há intertextualidade em relação 

à Alice no país das maravilhas. 
04. Incorreto. Vitória Valentina é uma novela gráfica, não um romance.
08. Incorreto. Carla não repudia a função de babá: na trama acaba exercendo a ocupação na casa de um trafi-

cante de armas.
16. Incorreto. Não há indícios de que Cícero Araújo era homossexual.
32. Correto.
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Resposta: 51

Comentário

01. Correto.
02. Correto.
04. Incorreto. Os nomes citados não constituem títulos dos contos.
08. Incorreto. O texto não fala de uma atleta negra e pobre. Cida é uma moça de vinte e nove anos que sempre 

tivera pressa na vida e gana de conseguir seu lugar ao sol. Mas, certo dia, decide diminuir o ritmo de sua 
vida, enquanto fazia cooper em Copacabana.

16. Correto.
32. Correto.
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Resposta: 30

Comentário

01. Incorreto. A temática central da tirinha está na possibilidade de duas gerações diferentes não se comunicarem 
por conta de diferentes significados que uma mesma palavra pode ter.  

02. Correto. Papai é um substantivo com função sintática de vocativo, e você um pronome de tratamento que 
funciona como sujeito simples. 

04. Correto. Em ambas as ocorrências a gente tem como referente a primeira pessoa do plural e funciona como 
sujeito simples de seus respectivos processos verbais.

08. Correto. 
16. Correto. 
32. Incorreto. Na verdade há uma apropriação de expressões de uma geração pela outra.  


