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01. Incorreta. Não há nenhuma passagem que afirme que os imigrantes europeus implementaram essa política, 
nem por inferência.

02. Incorreta. O autor não se mostra como conservador e muito menos apresenta defesa de clássicos nesse 
contexto.

04. Incorreta. O texto é informativo/opinativo.
08. Correta.
16. Correta.

Resposta: 04 + 08 + 16 = 28

01. Incorreta. Esse contraste ocorre em verdade no próprio Brasil.
02. Incorreta. Não há subsídios no texto que afirmem isso. Afirma-se somente que José de Alencar retornou aos 

clássicos a fim de mostrar a antiguidade de fatos da língua do Brasil.)
04. Correta.
08. Correta.
16. Correta.
32. Incorreta. Não se delimitam somente os estudiosos, mas sim todos aqueles que defendem o ideário conser-

vador.
64. Incorreta. Infere-se no texto uma confluência entre o que pretendia José de Alencar aos clássicos.



UFSC
Português (Amarela)

Resposta: 01 + 02 + 16 = 19

01. Correta.
02. Correta.
04. Incorreta. Em “o português de cá tinha diferenças [...] e aqui dentro o ‘nosso’ português diferia [...]” (linhas 

06-07), os advérbios de lugar sublinhados referem-se ao Brasil. 
08. Incorreta. As perguntas (linhas 07-08 e 27) são usadas como recursos expressivos, todavia não são respon-

didas pelo próprio autor ao longo do texto. Trata-se apenas de uma atitude meramente retórica.
16. Correta.
32. Incorreta. Os vocábulos higienização, embranquecimento e desqualificação são substantivos abstratos; 

enquanto o vocábulo gramatiqueiro é um substantivo concreto. Sob o ponto de vista do processo de formação 
higienização, embranquecimento e gramatiqueiro foram formadas por derivação sufixal; desqualificação, 
por derivação prefixal.
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Resposta: 01 + 04 + 32 = 37

01. Correta. 
02. Incorreta. Em I, o vocábulo “logo” funciona como advérbio de tempo. 
04. Correta. 
08. Incorreta. Em II, há uma relação semântica de condição: se fala mal, então escreve mal. 
16. Incorreta. Em I, a palavra “como” funciona como conector comparativo; já em III, a palavra “como” funciona 

como conector causal. 
32. Correta. 
64. Incorreta. Em III, “esse padrão” faz referência a “norma lusitana”. 
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Resposta: 04 + 08 + 32 = 44

01. Incorreta. Lúcia, por ser cortesã, apresenta um estilo diferenciado de outras personagens românticas do sé-
culo XIX. Além disso, o casamento entre o par romântico não ocorre, pois a jovem falece no final da narrativa.

02. Incorreta. Não há a especificidade da mulher brasileira na descrição, como ocorre com a personagem Ira-
cema, cuja beleza é associada à natureza brasileira exuberante. 

04. Correta.
08. Correta. 
16. Incorreta. A linguagem não é puramente denotativa, tendo em vista que no Romantismo há grande utilização 

da linguagem conotativa, subjetiva. Para falar da delicadeza do rosto da moça, por exemplo, o narrador usa 
a seguinte comparação: “como os tênues vapores da alvorada”. 

32. Correta. 
64. Incorreta. Na narrativa a alternativa que José de Alencar encontra para a redenção total de Maria é a morte, 

apesar de ela ter procurado se distanciar da vida que levava, depois de conhecer Paulo.
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Resposta: 02 + 04 + 08 + 16 = 30

01. Incorreta. Apesar de podermos considerar que Copi e Alice “escrevem para se entender melhor, veem na 
escrita literária uma forma de libertação”, elas não expressam o desejo de publicar. Alice, inclusive, escreve 
em formato de diário, modalidade normalmente bastante pessoal, que não vai a público.

02. Correta. 
04. Correta. 
08. Correta. 
16. Correta. 
32. Incorreta. O foco narrativo é em primeira pessoa e as pausas não têm a ver com “direitos de cidadania”. 
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Resposta: 01 + 16 + 32 = 49

01. Correta. 
02. Incorreta. A última palavra, balada, está em seu significado primitivo.
04. Incorreta. “assuntos de fundo moralizante que têm animais como personagens” é característica da fábula, 

que não é o gênero de Comédias para se ler na escola, apesar de que um dos capítulos do livro se chama 
justamente “Fábulas”.

08. Incorreta. A alteração sugerida acarreta alteração de significado e ambiguidade.
16. Correta. 
32. Correta. 
64. Incorreta. A alteração sugerida provocaria desvio da norma culta da língua escrita.
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Resposta: 02 + 16 + 32 = 50

01. Incorreta. Vários são os erros nesta proposição: a personagem é Sônia, a peça tem dois atos e se trata de 
um monólogo psicológico, alinear. 

02. Correta. 
04. Incorreta. Sônia se envolve com um homem mais velho (podemos inferir que seja o Dr. Junqueira), mas não 

sabemos ao certo qual é o tipo de relação que ocorre. Lúcia, por sua vez, é prostituída pelo Sr. Couto, fato 
que fez com que a jovem guardasse rancor em relação a ele.

08. Incorreta. Essa proposição pode ser desmontada pelo fato de Valsa nº 6 não ser uma narrativa policial, mas 
uma peça. 

16. Correta. 
32. Correta. 
64. Incorreta. Não são incluídos outros itens de cenário no segundo ato.
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Resposta: 01 + 08 = 09

01. Correta. 
02. Incorreta. Nesse conto intimista, a questão da não lembrança da cor dos olhos da mãe, por parte da narra-

dora, é metafórica, e não envolve os “olhos dos parentes africanos”.
04. Incorreta. A vida rural não é tema de Olhos d’água. Além disso, “Ei, Ardoca” e “Lumbiá” não falam exatamente 

de prosperidade e tranquilidade, apesar do casal de nível social mais elevado que se envolve com Lumbiá, 
que vive no morro.

08. Correta. 
16. Incorreta. Não ocorre “perda de memória”, pois várias lembranças da infância da narradora são recuperadas. 
32. Incorreta. Os dois contos citados na proposição são em primeira pessoa (“A gente combinamos de não mor-

rer”, inclusive, tem mais de um narrador), mas o que predomina no livro são as narrativas em terceira pessoa, 
nas quais as figuras femininas têm grande projeção (Maria, Ana Davenga, Cida, Duzu). 
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Resposta: 02 + 08 = 10

01. Incorreta. No segundo questionamento, não há uma explosão de uma inesperada pergunta, mas sim  "uma 
dolorosa pergunta carregada de um tom acusativo".

02. Correta. 
04. Incorreta. As substituições sugeridas provocariam inadequação quanto à norma culta da língua escrita. Em “o 

quarto da nova casa em que eu estava morando” (linhas 02-03), o pronome relativo precedido de preposição 
pode ser substituído por “na qual” ou “onde”. 

08. Correta. 
16. Incorreta. Sequenciam-se anos, dias e meses, portanto não em ordem cronológica. 
32. Incorreta. Em “Então eu não sabia” (linhas 08-09), o vocábulo sublinhado funciona como conector que es-

tabelece relação de tempo entre as informações. 
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Resposta: 04 + 16 + 32 = 52

01. Incorreta. Ratón (Renê) se mostra preconceituoso em relação a Sebastián Hérnandez, mas tem a ver antes 
com o fato de ele ser travesti do que em relação à ocupação de jornalista. 

02. Incorreta. Copi não inicia a vida de prostituição para ajudar a família, mas por escolha.
04. Correta. 
08. Incorreta. As fantasias eletivas têm a ver com a memória, que pode ser eletiva (voluntária) ou involuntária. 
16. Correta. 
32. Correta. 
64. Incorreta. Em Há duas maneiras” (linha 04), o verbo haver tem sentido existencial, é impessoal e pode ser 

substituído por “EXISTEM” sem ferir a norma culta da língua escrita. 
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Resposta: 01 + 08 + 16 = 25

01. Correta. 
02. Incorreta. Bandeira, apesar de ser chamado de “o rei dos versos livres”, faz uso também da métrica em seus 

textos (herança parnasiana), como é o caso de “Testamento”, poema feito em redondilha maior (sete sílabas 
poéticas).

04. Incorreta. A coletânea é feita por Francisco de Assis Barsosa e não é organizada por seções temáticas, 
apesar de existir uma espécie de organização, pois primeiro aparecem alguns poemas do primeiro livro de 
Bandeira (Cinza das horas), depois os do segundo, e assim por diante.

08. Correta. 
16. Correta. 


