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INTERPRETAÇÃO DE TEXTO 2 – VOLUME 1 
RESOLUÇÕES – EXERCITANDO EM CASA 

 
AULA 1 
01.  C 

[A] Incorreta. Elipse não é uma figura de 
linguagem exclusivamente simbolista. 

[B] Incorreta. Bucolismo é uma característica 
árcade. 

[C] Correta. O Simbolismo procura sugerir por 
meio de elementos além da significação das 
palavras, daí o uso abundante de Aliteração: a 
repetição de sons vocálicos ampliam a 
significação do poema. 

[D] Incorreta. Determinismo é uma característica 
realista-naturalista. 

[E] Incorreta. A ornamentação exagerada é 
característica barroca; além disso, as rimas 
empregadas não são exclusivamente ricas.   

 
02.  D  
 Em [III], há uma série de personificações: as 

casas, o televisor e o progresso possuem 
características humanas. Em [V], há metáforas, 
analogias de significados entre consumo e 
práticas religiosas; em seguida, entre consumo e 
guerra (“bombardeio da oferta incessante e 
extenuante”).   

 
03.  E 
 O fragmento do conto “O burrinho pedrês” 

exemplifica uma das características do estilo 
inovador de Guimarães Rosa ao abolir as 
fronteiras entre prosa e poesia. O texto narrativo 
em prosa apresenta inúmeras características que 
se costumam considerar próprias da poesia, como 
o uso da pontuação para marcar ritmo, das 
assonâncias e aliterações, entre outras. A partir 
do segundo parágrafo, o narrador descreve o 
início da marcha do gado através de frases que, 
separadas por vírgulas, apresentam cinco sílabas 
métricas, para depois imprimir velocidade ao 
movimento através de frases com três: “as-an-
cas- ba-lan(çam/ eas-va-gas-eos-dor(sos)/ das-
va-cas-e-tou(ros)/ ba-ten-do-cõas- cau(das)” e 
“boi- bem- bra(vo)/ba-te- bai(xô)/ bo-ta- 
ba(ba)/boi- be-rran(do)”. Também as assonâncias 
(“As ancas balançam, e as vagas de dorsos, das 
vacas) e aliterações em b, d e v estão presentes 
na descrição: Boi bem bravo, bate baixo, bota 
baba, boi berrando... Dança doido, dá de duro, dá 
de dentro, dá direito... Vai, vem, volta, vem na 
vara, vai não volta, vai varando...). Assim, é 
correta a opção [E].    

 
04.  C 
 Nos itens [A] e [B] foram utilizadas metáforas: 

respectivamente, “telegrama nasal” e “erisipela” 
(associação de favela a doença). No item [D] 
foram utilizadas metonímias: “lâmina” e “revólver” 
substituem “violência”.   

 

05.  D 
I.  Falsa. O trecho apresentado revela apreensão 

da autora quanto à longa viagem aérea, pois 
leu no horóscopo um aconselhamento para 
que pessoas do mesmo signo que ela não se 
arrisquem. 

II.  Verdadeira. A viajante está insegura quanto à 
viagem, a ponto de considerar ‘melhor tomar 
antes um chope duplo ali no bar do Lucas, 
defronte ao mar de Copacabana, ficar 
ouvindo a voz espumejante das ondas e 
esquecer que passarei horas e horas 
“naquela coisa”’. 

III.  Verdadeira. Há reiteração de som consonantal 
nasal. Vale ressaltar que o encadeamento de 
orações em período longo também colabora 
para o ritmo acelerado de tal trecho.   

 
06.  A 
 Na primeira ocorrência, o termo verbal “comem” 

foi usado em seu sentido literal, aludindo aos 
rituais antropofágicos dos “tapuias”. Já na 
segunda ocorrência, o verbo “comer” é usado de 
forma figurada, no sentido de obter proveito, 
explorar. Como “açougue” adquire, no contexto, o 
significado de carnificina ou matança, é correta a 
opção [A].   

 
07.  E 

[A] Incorreta: o emprego da conjunção “nem” 
indica oposição entre os elementos citados 
(“literatura de testemunho: nem pura ficção, 
nem pura historiografia”); 

[B] Incorreta: o emprego da conjunção “mas” 
indica oposição: “O fundo histórico é o da 
ditadura Vargas, mas o testemunho vive (...) 
somos levados tanto a reconstituir a 
fisionomia e os gestos”; 

[C] Incorreta: o emprego da conjunção “mas” 
indica oposição, inclusive no mesmo trecho 
referente à alternativa [B]; 

[D]  Incorreta: “paradigma” é sinônimo de “modelo 
a ser seguido”, vocábulo oposto à ideia de 
“zona de fronteira”, expressão relacionada à 
ideia de limite formado por elementos 
opostos. 

[E]  Correta. No trecho citado, as expressões são 
empregadas como sinônimas: “contemplar a 
metamorfose dessa matéria objetiva em uma 
prosa una e única − a palavra do narrador”.   

 
08.  D 

[A]  Incorreta. O erro nesta alternativa não está na 
interpretação, mas nos versos em redondilha 
maior. O soneto foi composto em versos 
decassílabos. 

[B]  Incorreta. Não se pode afirmar que os versos 
indicam uma superação a um sofrimento 
propriamente dito, bem como não se trata de 
versos livres, mas sim de decassílabos. 
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[C] Incorreta. Não há indicação de forte 
religiosidade nos versos simbolistas. Os 
versos do soneto são decassílabos, não livres. 

[D]  Correta. A condição existencial do eu lírico é 
de intensa subjetividade e vem marcada por 
um sofrimento que busca evadir-se através 
de um apelo transcendente. Quanto à forma, 
trata-se de um soneto composto por versos 
decassílabos. 

[E] Incorreta. A interpretação está correta, os 
versos apresentam apelo à subjetividade e à 
espiritualidade, porém os versos não são 
dodecassílabos.   

 
09.  C 
 A única alternativa em que o vocábulo grifado 

está no sentido denotativo é a [C]. Em [A], 
“imerso” não significa coberto por água, 
submerso, mergulhado. É utilizado figurativamente 
para enfatizar a intensidade da tristeza. Em [B], a 
moda não pode literalmente escravizar alguém. 
Em [D], “amargas” não se referem ao sabor 
propriamente de algo, como de um alimento, mas 
representa, conotativamente, quão ruins eram as 
desilusões. Por fim, em “Tive uma ideia luminosa”, 
[E], a relação que se estabelece entre 
pensamento e luz pode ser relacionada com o 
Iluminismo, movimento filosófico e literário do 
século XVIII, mas não com qualquer aspecto físico 
de fato.    

 
10.  A 
 O texto em questão é predominantemente 

descritivo, de modo que a comparação com a ave 
ressalta a caracterização física do Coronel, 
elegante e equilibrada.   

 
 
AULA 2 
01.  E 
 A palavra “entranhas”, que denotativamente 

designa as vísceras das cavidades abdominal e 
torácica, foi usada, no contexto, de forma 
figurada, com o sentido de ponto mais distante. O 
mesmo acontece com o termo “coração”, usado 
para designar o conjunto de tudo que é 
emocional, afetivo, intuitivo e moral do ser 
humano. Assim, é correta a opção [E].   

 
02.  D 

 [I] Incorreto. A narrativa mostra o narrador 
formando um grupo em relação aos amigos, 
sem contrastá-los. 

[II] Correto. Durante o desenvolvimento da 
narrativa, a “mulher velha e muito feia” se 
tornou uma “senhora muito boa” por cuidar 
do garoto quando ele se feriu. 

[III] Correto. Durante o desenvolvimento da 
narrativa, a mulher “transtornada de raiva” 
sorriu quando levou o garoto para casa, 
depois de prestar-lhe os primeiros socorros. 

[IV] Correto. Com o auxílio prestado pela vizinha, o 
narrador que acreditava em bruxas deixou de 
acreditar nelas.   

 
03.  A 
 Ao mencionar “O leve batel”, Vinícius de Moraes 

tece o seguinte comentário: “linda, lancinante, 
lúdica e que mais palavras haja em “l’s” líquidos e 
palatais”, ou seja, menciona o emprego bastante 
frutífero da aliteração do /l/; a mesma figura de 
linguagem sonora se encontra em “De repente do 
riso fez-se o pranto / Silencioso e branco como a 
bruma”, com a aliteração do /r/, do /s/ e do /br/.   

 
04.  A 
 É correta a opção [A], pois a expressão “Seguida 

da resposta certeira” indica a elipse da palavra 
“pergunta”: Pergunta seguida da resposta certeira.   

 
05.  A 
 A metáfora médica “estado de coma” faz 

referência ao estado lastimável “em que se 
encontra o Sistema Único de Saúde”.   

 
06.  D 
 Na expressão “Os brasileiros somos assim”, 

a concordância  entre sujeito e verbo do 
predicado não acontece segundo os preceitos da 
gramática normativa: os brasileiros são assim. A 
expressão estabelece uma concordância 
ideológica (silepse de pessoa) de maneira a incluir 
o emissor da mensagem entre os elementos do 
grupo retratado nas obras do pintor, como se 
afirma em [D].   

 
07.  B 

[I] Incorreta. O livro é referido duas vezes pelo 
pronome “Ele”, nos dois primeiros períodos do 
texto; já o pronome “o” é empregado apenas 
uma vez com tal função, como se verifica em 
“tornando-o mais barato e acessível às 
editoras”. 

[II] Correta. Ao retomar o trecho indicado 
(“Romanos escreviam em tábuas, egípcios, 
em papiros”), confirma-se que a vírgula após 
“egípcios” é empregada para retomar o verbo 
sem o repetir. É válido ressaltar que zeugma é 
uma figura de linguagem empregada para 
suprimir uma palavra já mencionada 
anteriormente; ela é considerada um tipo de 
elipse (figura de linguagem relacionada à 
supressão de palavras). 

[III] Incorreta. Ao retomar o trecho indicado 
(“Romanos escreviam em tábuas, egípcios, 
em papiros, e os maias e astecas tinham uma 
espécie de livro feito com casca de árvore.”), 
percebe-se que a vírgula que antecede “e os 
maias e astecas” não pode ser suprimida. 
Caso isto ocorresse, a conjunção “e” poderia 
ser considerada como adição ao produto 
(papiro) e não a povos anteriormente citados.   
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08.  A 
 No primeiro episódio, o termo “pelado” é usado de 

forma literal, com o significado de nu. No segundo, 
a palavra “pelada” tem sentido metafórico, ou 
seja, é usada de forma figurada, ao revelar o que 
tinha escondido dentro de si: o preconceito.   

 
09.  C 
 Preterição é o recurso retórico empregado por 

Brás Cubas ao mencionar que o bilhete enviado 
por Virgília era objeto de análise – o que ele não 
faria, pois o delegaria ao leitor. Em seguida, o 
próprio narrador faz tal análise.   

 
10.  E 
 [Resposta do ponto de vista da disciplina de 

Geografia] 
 O sentido do termo “sertão” na música da dupla 

sertaneja paulista Tonico e Tinoco é como “meio 
rural” ou “interior do Estado”. O termo “sertão” foi 
muito utilizado na Música e na Literatura 
brasileiras para se referir aos ambientes rurais em 
diferentes estados, principalmente em Minas 
Gerais, nos estados do Centro-Oeste e nos 
estados do Nordeste. Hoje, rigorosamente, o 
termo é empregado em Geografia para uma sub-
região do Nordeste, o Sertão (zona semiárida). 

 
 [Resposta do ponto de vista da disciplina de 

Português] 
 O termo “sertão” deve ser compreendido, no 

contexto, como metáfora do interior do Brasil, em 
contraponto à cidade-metrópole caracterizada 
pela aridez do concreto e das construções. Ao 
mencionar o material de que é feito o violão, o 
poeta não alude à vegetação típica do sertão, mas 
sim à simplicidade do povo do interior que usa os 
recursos de que dispõe para desenvolver uma 
cultura popular representativa do meio a que 
pertence (“meu violão / Feito de pinheiro da mata 
selvagem / Que enfeita a paisagem lá do meu 
sertão”).   

 
 
AULA 3 
01.  A 
 O pleonasmo é considerado vicioso quando a 

repetição não é necessária, nem possui função 
estilística ou literária. Quando há função literária, 
como nos versos de Cruz e Souza, em que a 
palavra “riso” aparece em seguida de “ri”, mas 
tem o objetivo de caracterizar poeticamente esse 
ato, trata-se de uma figura de linguagem.   

 
02.  A 
 De acordo com o Dicionário Aurélio (Novo 

Dicionário Eletrônico Aurélio versão 7.0, 2010, 5ª 
edição), “eufemismo” é o “Ato de suavizar a 
expressão duma ideia substituindo a palavra ou 
expressão própria por outra mais agradável, mais 
polida”. Na afirmação de que “um automóvel é 
mais belo que a Vitória de Samotrácia”, Marinetti 

não empregou esse recurso figurativo, pois 
explicitou claramente a ideia de superioridade da 
máquina (ideal futurista) sobre a Vitória de 
Samotrácia (que representaria o passado, a 
tradição).   

 
03.  A 
 O segmento “Ó mar salgado” presente no primeiro 

verso da primeira estrofe constitui uma apóstrofe, 
figura em que o orador se dirige ao interlocutor de 
forma enfática para questioná-lo sobre a história 
das navegações portuguesas, como se afirma em 
[A].   

 
04.  A 
 A referência a situações de violência que 

acontecem no morro, mas de onde se pode 
escutar também o som agradável de um 
cavaquinho, remete, metonimicamente, ao morro 
da Babilônia, na cidade do Rio de Janeiro, como 
se afirma em [A].   

 
05.  C 
 Enquanto que as quatro primeiras estrofes 

expressam de forma hiperbólica a sensação de 
medo e paralisia, as duas últimas exortam o 
adolescente à satisfação do desejo, enfrentando a 
vida, retratada com a forma de uma mulher jovem 
e nua. Assim é correta a opção [C], pois o recurso 
expressivo empregado para a construção de uma 
imagem da adolescência é a personificação da 
vida: “A vida é nova e anda nua/– vestida apenas 
com o teu desejo!”   

 
06.  B 
 “Cem anos de perdão” apresenta, 

metaforicamente, duas jovens com desejos de 
possuir algo que lhes era proibido. A leitura do 
conto indica que as rosas e pitangas roubadas 
são descritas sensualmente, o que leva à leitura 
da tomada de consciência do erotismo e da 
sexualidade pelas garotas.   

 
07.  D 
 A oposição marcada entre os fracos que 

carregam os fortes, no cartum, é uma 
exemplificação da antítese. Sua intenção é 
nitidamente crítica, denunciando desigualdade, 
opressão e exploração social.   

 
08.  C 
 O soneto “Sete anos de pastor Jacob servia” 

alicerça-se numa construção linear em que os 
quartetos expõem a narrativa, o primeiro terceto 
funciona como núcleo e o segundo, como remate. 
As palavras finais do soneto, em que se configura 
a antítese longo ×  curta, são pronunciadas pela 
própria personagem em estilo direto, manifestam 
o ânimo firme de Jacob, que exprime que estaria 
disposto a servir Labão ainda mais tempo para 
conseguir Raquel. Assim, é correta a opção [C].   
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09.  E 
 A metonímia acontece quando os signos remetem 

para os objetos que simbolizam como acontece 
na frase da opção [E], em que a cor substitui a 
rosa.   

 
10.  C 
 No Texto 1, o eu lírico caracteriza de forma 

implícita a amada como imagens celestiais (“Elas 
diante vós são as estrelas, / Que ficam com vos 
ver logo eclipsadas”); no Texto 2, o eu lírico 
recorre à mesma natureza de imagens: “– Meu 
consolo que, em vez de nhá Biela, vejo / uma 
nuvem”. Trata-se, portanto, de emprego de 
metáfora. 

 
 
AULA 4 
01.  B 
 A função referencial da linguagem privilegia o 

referente da mensagem, buscando transmitir 
informações objetivas. No caso do artigo 
publicado em Planeta Sustentável, além do seu 
teor educativo, o texto visa também informar o 
leitor sobre as consequências da destinação 
inadequada do lixo, como se aponta em [B].   

 
02.  E 
 O autor compara o trabalho de escrever ficção 

com o de escrever uma crônica. Para o poeta e 
cronista, o segundo gênero é mais difícil. Segundo 
Vinicius, a ficção cria personagens, situações e 
pronto enquanto o cronista tem que evocar 
alguma coisa que de fato aconteceu e ainda por 
cima dar uma pincelada de poesia. Maneira jocosa 
de valorizar o seu ofício discutido dentro do 
próprio meio, isto é, um cronista dentro da própria 
crônica discutindo suas dificuldades de 
elaboração. Metalinguagem pura. 

 
03.  B 
 A função emotiva da linguagem tem como 

objetivo transmitir sentimentos e emoções do 
emissor, por isso é centrada na primeira pessoa 
tanto nas formas verbais (“esqueci”, “Estou”), 
quanto no pronome (“me”), exprimindo forte carga 
subjetiva. Ou seja, a atitude do enunciador se 
sobrepõe àquilo que está sendo dito, como se 
afirma em [B].    

 
04.  C 
 É correta a alternativa [C], pois a função apelativa 

ou conativa tem como objetivo influenciar o 
receptor ou destinatário, com a intenção de 
convencê-lo de algo ou dar-lhe ordens. Como o 
emissor se dirige ao receptor, é comum o uso de 
tu e você (“se você quiser ver…”, “você tem que 
ir… “se você é brasileiro” , “É bom pra você” , além 
do imperativo (“viaje”).   

 
 
 

05.  B 
 A função referencial existe na generalidade das 

mensagens e é determinada pelo contexto: o 
emissor tem a intenção de informar, de referir, de 
descrever uma situação, um estado de coisas, um 
acontecimento. Como o artigo publicado na 
revista “Veja” tem o objetivo de informar o leitor 
sobre a importância da dimensão do Aquífero 
Alter do Chão, o autor faz uso de linguagem 
objetiva e precisa, como se afirma em [B]. 

 
06.  A 
 A alternativa B está errada, porque a 

verossimilhança da cena coloquial é necessária na 
elaboração do texto literário. Ao contrário da 
afirmação, a atmosfera apontada no poema é de 
uma situação rotineira, o ato de escrever o nome 
da pessoa amada com o macarrão de que 
compõe a sopa ingerida pelo sujeito poético 
apontam para uma cena realista. 
A alternativa C é incorreta. Nas duas primeiras 
estrofes, o eu lírico se dirige à pessoa amada. 
A afirmação D está errada. O sujeito poético não 
está preocupado em responder à pergunta. O 
questionamento pode ter sido feito por ele 
mesmo, tentando fazer com que volte para a 
realidade. 
A alternativa E está incorreta. A função referencial 
é informativa, mas no texto, a expressão “Neste 
país é proibido sonhar” está como um modo de 
censura sobre a consciência do próprio estado do 
eu lírico – “Eu estava sonhando...” 
A resposta A é a verdadeira. Há no poema a 
função metalinguística, ou seja, o eu lírico faz a 
reflexão sobre o próprio ato de escrever, 
mostrando como é o fazer poético, utilizando-se 
de dados da própria realidade: escrever o nome da 
amada com letras de macarrão, enquanto a sopa 
esfria. A falta da letra para completar o nome da 
pessoa amada aponta para a dificuldade de 
encontrar uma palavra conveniente para o 
término de um poema.   

 
07.  E 
 O texto referido é poético, cuja construção pauta-

se pelo emprego de uma linguagem figurada na 
qual o autor utilizou-se de alguns recursos 
expressivos, conferindo uma autêntica 
expressividade à linguagem. 

 
08.  A 
 O texto busca informar o seu leitor sobre a 

transmissão, os sintomas e tratamento do zika 
vírus. Assim, seu enfoque será em trazer essas 
informações, o que caracteriza uma função 
referencial, também chamada de denotativa. 

 
09.  A 

[A] Correta. O egocentrismo era uma das 
características principais da segunda geração 
modernista, representada, sobretudo, por 
Álvares de Azevedo e destacada pelos verbos 
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subjetivos utilizados na primeira pessoa, 
enfatizando as dores do amor platônico, 
também uma outra característica da poesia 
Romântica da segunda geração. 

[B] O indianismo pertence à primeira geração 
romântica. 

[C] O medievalismo foi mais trabalhado na 
primeira fase do Romantismo europeu, 
substituído pelo indianismo local. 

[D] O nacionalismo é característica do primeiro 
movimento Romântico no Brasil. 

[E] Qualquer menção nativista não pertence à 
poesia byroniana brasileira. 

 
10.  C 

[A] Não se trata de função emotiva, por se tratar 
de uma referência a um discurso de 
agradecimento de um economista brasileiro. 

[B] Não é apelativa, por não se tratar de um texto 
persuasivo. 

[C] Correta. É um texto referencial, por refutar a 
ideia contida em um discurso de 
agradecimento de um conhecido economista 
brasileiro. Sendo assim, trata-se de um texto 
impessoal e informativo, característico desta 
função comunicativa. 

[D] Não é uma função metalinguística por ser um 
texto meramente informativo. 

[E] Por tratar-se de um texto informativo, há 
utilização da palavra jabuticaba e 
jabuticabeira somente para designar o fruto e 
sua árvore literalmente, nada mais. 

 
 
AULA 5 
01.  A 
 Na função emotiva prevalecem as marcas do 

emissor, ou seja, daquele que fala ou escreve. A 
mensagem centra-se nas suas opiniões e 
emoções. Geralmente usa-se a 1.ª pessoa do 
singular e pode haver recurso a interjeições ou a 
frases que indiquem o estado de espírito do 
emissor: “Ah, eu vou voltar pra mim /Seguir 
sozinho assim /Até me consumir ou consumir 
toda essa dor /Até sentir de novo o coração capaz 
de amor”.   

 
02.  E 
 O texto não apresenta subjetividade, tentativa de 

estabelecer comunicação com o receptor através 
de mensagens sem conteúdo, recursos literários 
ou figuras de linguagem expressivas, nem verbos 
no imperativo ou uso de pronomes em 2ª ou 3ª 
pessoas, indicativos da necessidade de convencer 
o leitor. Estas considerações descartam as 
opções a), b), c) e d), respectivamente. Portanto, 
apenas a e) é correta, na medida em que o texto 
visa apenas à informação objetiva, transmitindo 
impessoalidade em linguagem denotativa. 

 
 
 

03.  B 
 A alternativa A é incorreta. A função emotiva está 

presente no texto, cuja linguagem  revela as 
reações do emissor, diante daquilo que está 
transmitindo e cuja mensagem revela os 
sentimentos e emoções do remetente. O excerto 
de Piza faz uma reflexão sobre a importância do 
computador, não mostra os sentimentos do 
emissor. 
A alternativa C é incorreta. O conceito de função 
metalinguística está equivocado aí. Essa função 
existe nos textos que falam sobre o próprio 
código.  
A alternativa D está incorreta. A função poética 
ocorre quando o sentido de uma mensagem é 
reforçado pelo ritmo das frases, pela sonoridade 
das palavras, pelo aspecto material da linguagem. 
Existe nos textos em que o significante é tão 
importante quanto o significado. O fragmento não 
valoriza esses recursos apontados. 
A afirmação E está errada. A função apelativa ou 
conativa da linguagem é utilizada para influenciar 
o receptor, mas o objetivo do emissor da 
mensagem não é persuadir o receptor, é refletir 
sobre a importância do computador. 
A alternativa B está correta. A função referencial 
está presente no texto, porque o emissor procura 
transmitir a informação referente às ciências 
biológicas, em que elementos como o clorofórmio 
e o computador impulsionaram o fazer científico. 

 
04.  A 
 A função metalinguística da linguagem predomina 

em ambos os trechos uma vez que o narrador faz 
menção ao próprio ato de narrar: no Trecho A, 
afirma que “este livro é escrito com pachorra”; já 
no Trecho B, “o livro anda devagar”.   

 
05.  D 
 A principal característica da função 

metalinguística é o fato de a mensagem estar 
centrada no próprio código como, por exemplo, 
nos dicionários, cujos verbetes explicam a própria 
palavra, no filme que tem por próprio tema o 
cinema, no teatro que tem por tema a própria 
dramaturgia, etc. No texto do enunciado, a autora 
chama a atenção do leitor para a importância do 
ato de ler, pelo que é correta a opção [D].   

 
06.  C 
 No texto I, um poeta fala sobre a poesia, 

caracterizando, assim, a função metalinguística. 
 No texto II, a autora fala de seus sentimentos e 

emoções relacionados ao fato de sentir-se 
precoce e criança ao mesmo tempo. Assim, há a 
função emotiva. 

 No texto III, vemos um autor que se preocupa 
muito com a forma como se transmite sua 
mensagem. Assim, por meio de um poema, cria a 
linguagem poética. 
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07.  E 
 O único trecho em que há metalinguagem, isto é, 

o poeta falando sobre o próprio fazer poético ou 
papel do poeta, é o presente em [E]. Nestes 
versos, há um eu lírico versando que não será 
poeta de um mundo caduco, ou seja, há o 
trabalho de metalinguagem, uma vez que o poeta 
trata do próprio fazer poético. 

 
08.  C 
 No fragmento apresentado, predomina a função 

referencial, uma vez que a ênfase é dada ao 
assunto: trata-se de informações acerca de um 
serviço da Secretaria de Mobilidade Urbana de 
Macaé. 

 
09.  E 
 É correta a alternativa [E], pois a função apelativa 

ocorre em construções sintáticas orientadas para 
o interlocutor diretamente interessado pelo 
conteúdo, como no texto publicitário da imagem 
em que predomina o uso de verbos no imperativo 
(“participe”, “crie”, “preencha”,”consulte”). 

 
10.  C 
 No texto, vê-se não só uma tentativa de 

informação da morte de Steve Jobs, mas também 
uma expressão das emoções daqueles que dão 
declarações sobre ele. Há, portanto, as funções de 
linguagem referencial e expressiva. 

 
 
AULA 6 
01.  C 
 A frase que explica a percepção do desinteresse 

dos jovens relativamente à votação do dia 7 de 
outubro de 2012 está transcrita na alternativa [C], 
ou seja, o individualismo típico do pós-
modernismo afasta os jovens do interesse por 
problemas coletivos.   

 
02.  C 
 No texto, vemos que predomina a intenção 

argumentativa, de forma que o autor busca 
convencer o seu leitor do seu ponto de vista. 
Assim, o texto busca atrair o leitor para o debate 
acerca do desmonte dos cursos da Casa de 
Cultura cearense. Por meio de um artigo de 
opinião, ele informa seu leitor do que está 
acontecendo e estabelece sua opinião em prol do 
interesse da comunidade.   

 
03.  A 
 O texto acima, em tom leve e informal, dirige-se a 

amplas camadas da população para abordar 
temas de interesse geral, sugerindo ao leitor 
artigos sobre diversos assuntos, indicando que a 
publicação tem opções disponíveis ao gosto e 
interesse de cada um. Assim, é apenas correta a 
opção [A].   

 
 

04.  E 
 Está incorreto o que se afirma nas alternativas 

[A], [B], [C] e [D]: 
[A] Segundo o editorial, o uso descontrolado de 

armas de fogo “é um dos fatores 
preponderantes [e não exclusivo] nas 
tragédias urbanas”. 

[B] A ausência de fiscalização quanto ao 
cumprimento das restrições ao porte e ao 
uso de armas é, conforme o texto, uma das 
causas [não a única] da alta taxa de 
homicídios nas capitais brasileiras.  

[C] No editorial, é apresentado o argumento de 
que “o debate sobre a desproteção da 
sociedade faz com que ressurja a hipótese de 
assegurar o amplo direito de defesa de todos 
pelo acesso a armamentos”. No entanto, em 
seguida, é apresentado o contra-argumento 
de que a solução não estaria no armamento 
da população, mas “em aprimorar as políticas 
e as ações de segurança e exercer controle 
rigoroso sobre o uso ilegal e banalizado de 
armas, com repressão e punição”. 

[D] O editorialista concorda com a triste realidade 
de desproteção da sociedade diante da onda 
de criminalidade que assola as grandes 
cidades brasileiras, mas não se pronuncia em 
favor do armamento da população.      

 
05.  D 
06.  E 
07.  E 
08.  E 
09.  C 
10.  E 
 
 
AULA 7 
01.  D 
 Ao mencionar os direitos autorais, o texto defende 

que a ampla divulgação de conteúdos intelectuais 
tenha a garantia de contrapartida.   

 
02.  D 
 O texto aponta o resultado do estudo de um grupo 

de pesquisa do Departamento de Ciência da 
Computação (DCC) da UFMG a respeito da 
“análise de sentimento”, negativo ou positivo, das 
notícias e seu sucesso perante o público. O 
resultado aponta que as reportagens negativas 
atraem maior interesse do público leitor. Assim, há 
uma “estratégia de sobrevivência empresarial 
influindo na escolha da pauta negativa”.   

 
03.  B 
 O Editorial é um gênero caracterizado por 

expressar opinião; no texto apresentado, o autor 
defende que “É hora de rever caminhos, adotar 
novas posturas, corrigir falhas para não 
sentenciar a população à doença e tirar do estado 
de coma em que se encontra o Sistema Único de 
Saúde (SUS), uma das maiores políticas sociais 
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do mundo e balizador de todo modelo de atenção 
no País”.   

 
04.  C 
 A expressão “essa experiência inovadora”, no 

segundo parágrafo, retoma o que foi tratado no 
parágrafo anterior: sobre o FIB (Felicidade Interna 
Bruta): “O conceito de Felicidade Interna Bruta 
(FIB) nasceu em 1972 e atraiu a atenção do 
mundo como uma nova fórmula para o cálculo de 
riqueza de um país que considera aspectos como 
a conservação do meio ambiente e a qualidade de 
vida das pessoas. O FIB tem quatro pilares: 
economia, cultura, meio ambiente e boa 
governança”. Assim, está correta a alternativa [C].   

 
05.  B 
 No quarto parágrafo, o autor apresenta quanto 

tempo dura o mandato da presidente do STJ: 
“Cármen Lúcia deixa clara a intenção de, no 
próximo biênio, conduzir o STF com a mesma 
austeridade que pauta sua conduta pessoal”. 
Assim, “Gestão Cármen Lúcia” refere-se ao 
período de dois anos que tem o mandato de 
presidente do STJ.   

 
06.  C 
 O gesto mencionado no terceiro parágrafo retoma 

o 2o parágrafo que o descreve: Cármen Lúcia 
saudou o povo brasileiro antes de saudar o 
presidente da República.   

 
07.  D 
08.  B 
09.  A 
10. E 
 Segundo o verbete, o editorial apresenta o ponto 

de vista do autor que, por sua vez, reflete sempre 
a opinião da empresa jornalística.   

 
 
AULA 8 
01.  C 
 Tanto o texto I como o II apontam para a 

incapacidade política em agir de forma rápida 
para a  resolução de problemas sociais.   

 
02.  E 
 O gênero textual carta de leitor tem como 

características expressar opiniões, interagindo 
diretamente com o veículo de comunicação. 
Geralmente, tem intencionalidade persuasiva ou 
argumentação de autoridade. 

 Não tem caráter descritivo ou alto grau de 
formalidade. Já a pessoalidade pode ser maior ou 
menor, de acordo com a intenção do autor. Assim, 
a alternativa correta é a E.   

 
03.  A 
 A alternativa A é a única correta. Sendo a carta 

aberta gênero textual de extrema importância nas 
sociedades democráticas, a B é incorreta por 

afirmar ser seu produtor o único credenciado a 
formalizar os reclames da sociedade. A C, porque 
a carta aberta pode apresentar as finalidades 
mais diversas, reivindicar é apenas uma delas. E a 
D, pois a linguagem nem sempre é acessível a 
todos; na carta em questão, a linguagem é culta e 
rebuscada, não sendo acessível a grande parte da 
população brasileira.   

 
04.  E 
05.  C 
06.  B 
07.  A 
08.  C 
09.  C 
10.  B 
 
 
AULA 9 
01.  D 
02.  D 
03.  B 
04.  C 
05.  C 
06.  E 
07.  D 
08.  E 
09.  C 
10.  D 
 
 
AULA 10 
01.  A 
 No trecho apresentado, a sinestesia é empregada 

em “passo macio, sem ruído”, no qual os sentidos 
de tato (“macio”) e de audição (“sem ruído”) são 
associados ao mesmo substantivo (“passo”). 

 A alternativa em que sentidos diferentes são 
associados é a [A]: em “A vaia amarela dos 
papagaios / rompe o silêncio da despedida.”, os 
sentidos de audição (“A vaia”) e de visão 
(“amarela”) estão associados a um mesmo 
substantivo (“papagaio”).   

 
02.  B 
 Vale de lágrimas é uma frase feita, colocada de 

forma jocosa através de uma hipérbole, para 
expressar a memória mais distante que trazia a 
autora daquela casa de gente muito velha e 
calada. Há hipérbole no exagero do depósito das 
lágrimas: um vale, porém, expressa o tamanho 
das dores que faziam fundo àquele cenário da 
casa da tia.   

 
03.  C 
 As palavras “tacape” e “tapanhumas” pertencem 

à língua indígena e estão presentes nos textos I e 
II respectivamente, o que é afirmado em C. A 
função conativa (ou apelativa) está presente nos 
imperativos do texto I, assim como a emotiva e a 
linguagem formal. Também ambos os textos 
apresentam função poética (organização das 
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palavras com intenção estética), o que invalida as 
demais opções.   

 
04.  C 
05.  D 
06.  E 
 Segundo o texto, “a liberdade de expressão é sim 

um direito fundamental previsto no art. 5º da 
Constituição Federal”, portanto a primeira 
proposição (“Os cidadãos podem manifestar 
livremente seu pensamento, pois esse é um 
direito previsto na Constituição Federal”) é 
verdadeira. Porém, a segunda proposição (“a 
decisão do Poder Judiciário em proibir a venda do 
aplicativo Secret, no Brasil, é considerada, no 
texto, uma medida que fere a liberdade de 
expressão do povo.”) é uma falsa conclusão, já 
que o aplicativo Secret possibilita o anonimato e, 
conforme o texto apresentado, “quem se 
manifesta deve ser responsabilizado pelo que diz, 
o que torna a proibição ao anonimato (salvo em 
alguns casos, como no exercício da atividade 
profissional) algo compreensível e bem visto”.   

 
07.  B 
 No título, há presença de relações de concessão 

“mais escolarizadas”, tempo “ainda” e adição “têm 
dificuldades de subir da carreira”. A reescrita, 
mantendo o sentido, está presente em “Mulheres, 
mais escolarizadas, ainda ganham menos, bem 
como enfrentam obstáculos para subir na carreira”.   

 
08.  A 
 Segundo Peter Drucker, considerado como o pai 

da administração moderna, a Revolução da 
Informação provocou impactos significativos nas 
sociedades contemporâneas, com maior 
relevância no comércio eletrônico: “o comércio 
eletrônico – aparecimento explosivo da internet 
como um canal importante, talvez principal, de 
distribuição mundial de produtos, serviços e, 
surpreendentemente, de empregos de nível 
gerencial”. Assim, é correta a opção [A].   

 
09.  C 
 Está implícita a ideia de que os homens ainda 

dominam as atividades empresariais, ressaltando-
se o trecho no qual, a respeito das mulheres, a 
autora afirma: “Agora, a condição de minoria vai 
caindo por terra e os padrões de comportamento 
começam a mudar”.   

 
10.  E 

[I] Verdadeira. “Cidadania”, “democracia”, 
“liberdade de expressão”, “protesto”, “assinar 
uma petição” são expressões próprias ao 
contexto sociopolítico o qual, segundo o 
texto, é beneficiado pelo uso da tecnologia 
(“ferramenta”, “plataforma”, “GoogleMaps”, 
“site”, “mundo conectado”). 

[II] Verdadeira. As três expressões estão 
relacionadas ao uso de recursos tecnológicos: 

“felizmente” relaciona-se ao uso da 
tecnologia para construir um mundo melhor; 
“facilitar” refere-se ao engajamento das 
pessoas, mesmo as que estão distantes de 
protestos; finalmente “gratificante” está 
relacionado à possibilidade de se poder 
contar com a tecnologia para fins sociais. 

[III] Verdadeira. No 2o, 3o e 4o parágrafo, a autora 
emprega exemplos, como o projeto 
ChokePoint, o GoogleMaps e sites como 
FixMyStreet ou eDemocracy, para demonstrar 
que a tecnologia pode incrementar a 
participação dos cidadãos para promover a 
cidadania.  

[IV] Verdadeira. Desde o tópico frasal do último 
parágrafo a autora não deixa de mostrar que 
a tecnologia pode, também, prejudicar a 
sociedade (“É claro que a tecnologia também 
pode ser usada para terrorismo”); no entanto, 
para não comprometer a tese defendida e os 
argumentos apresentados, contra-argumenta 
a partir de uma conjunção adversativa (“mas 
a maioria da população é contra esse tipo de 
atividade.”). 

 


