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QUESTÃO 1.  

GABARITO: LETRA D 

COMENTÁRIO: O “SE” não pode ser índice pois, na frase, há um sujeito explícito (“a 

primeira”) 

QUESTÃO 2.  

GABARITO: LETRA B 

COMENTÁRIO: O verbo “imprimir” é VTDI, e “à pedra” é um OI (deslocado). 

QUESTÃO 3.  

GABARITO: LETRA D.   

Gabarito da banca: LETRA B. 

COMENTÁRIO:  

Tanto a preposição “por” quanto “de” traria ao texto a ideia de origem. 

Recurso: a letra B é completamente errada! Além de o verbo adestrar ser transitivo 

direto, o pronome adotado não pode ser adotado para exercer a função de 

complemento indireto. Deve-se sugerir a mudança de gabarito (de D para B). Não é 

um caso de anulação da questão, pois a regência de “vem” admite a preposição “de”. 

QUESTÃO 4.  

GABARITO: LETRA E 

COMENTÁRIO: “Ou melhor” retifica/corrige; “tudo depende disso” esclarece a 

retificação. 

QUESTÃO 5.  

GABARITO: LETRA A 

COMENTÁRIO: Há, no trecho, uma comparação entre os homens que se tornam 

arquitemos e os que se tornam justos. 

QUESTÃO 6.  

GABARITO: LETRA A 



 
COMENTÁRIO: “Aquilatar” vem de quilate, e significa mensurar o valor de algo e 

aperfeiçoá-lo. O texto fala sobre o aperfeiçoamento da moral e das virtudes. 

QUESTÃO 7.  

GABARITO: LETRA C 

COMENTÁRIO: É exatamente o que está dito no texto (e é o assunto central do texto). 

QUESTÃO 8.  

GABARITO: LETRA E 

COMENTÁRIO: “Porquanto” pode ser causal ou explicativo. 

QUESTÃO 9.  

GABARITO: LETRA A 

COMENTÁRIO: As orações destacadas são, respectivamente: oração subordinada 

adverbial causal reduzida de infinitivo; oração subordinada adjetiva restritiva; oração 

subordinada adjetiva restritiva; oração subordinada adverbial causal reduzida de 

infinitivo; oração subordinada substantiva subjetiva. 

QUESTÃO 10.  

GABARITO: LETRA C 

COMENTÁRIO:  

Dígrafo vocálico (violência); dígrafo consonantal (acesso); encontro consonantal 

(psicologia). 

QUESTÃO 11.  

GABARITO: LETRA D 

COMENTÁRIO: Basta fazer a análise morfológica. 

QUESTÃO 12.  

GABARITO: LETRA B 

COMENTÁRIO: O sufixo -mente é exclusivamente formador de advérbios. 

QUESTÃO 13.  

GABARITO: LETRA E.  

COMENTÁRIO:  

QUESTÃO 14.  

GABARITO: LETRA B 



 
COMENTÁRIO: Além da história breve do filme, há comentários pessoais do autor do 

texto (como, por exemplo, no último parágrafo). 

QUESTÃO 15.  

GABARITO: LETRA E.  

COMENTÁRIO: GABARITO: LETRA E 

Gabarito da banca: LETRA A.  

Recurso: o gabarito da questão deve ser alterado. O ciclo de violência, segundo o 

texto, é estabelecido apenas dentro do lar da família retratada. As violências que 

ocorrem fora do lar são imposições do lar compõem um ritual já estabelecido nas 

famílias; portanto, a violência externa é uma consequência da interna. 
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