
 
 

Escola de sargentos das armas (Concurso ESA) 

Comentários de Língua Portuguesa – Lucas Gonçalves 

Questão 13:  

Alternativa A 

Comentário: O vocábulo “assimilado” apresenta o significado de compreender, 

aprender. Por essa razão, a resposta correta é a letra “a”. 

 

Questão 14: 

Alternativa A 

Comentário: Para você que já estudou o barroco antes, perceberá que o poema 

se enquadra na ideia do conceptismo. O conceptismo consiste na criação de 

argumentos, ideias e conceitos. O poema de Gregório de Mattos vai se preocupar 

mais com o conteúdo do que com a forma. 

 

Questão 15:  

Alternativa A 

Comentário: A alternativa “a” interpreta adequadamente o vocábulo 

“socialização” que é o ato ou efeito de socializar, e a expressão “rendimento 

escolar” que é produtividade escolar.  

 

Questão 16:  

Alternativa E 

 

 



 
 

Comentário: Tanto no texto “Vive-se uma era (…)” quanto na alternativa “e” “Fez-

se um novo silêncio (…)”, a partícula “se” em ambas as ocorrências desempenham 

a mesma função de partícula apassivadora. Por isso, a resposta correta é a letra 

“e”. 

 

Questão 17: 

Alternativa A 

Comentário: O hibridismo consiste na mistura dos vocabulários de duas ou mais 

línguas e/ou da interpenetração de sintaxes provenientes de línguas distintas. 

A composição é o processo que forma palavras compostas, a partir da junção de 

dois ou mais radicais. 

A derivação é o processo pelo qual se obtém uma palavra nova, chamada derivada, 

a partir de outra já existente, chamada primitiva. 

Com base nesses conceitos, podemos observar que os três tópicos estão corretos 

e que a alternativa correta é a letra “a”. 

 

Questão 18: 

Alternativa C 

Comentário: Em todas as alternativas, a partícula “se” desempenha função de 

um tipo de pronome, excetuando-se o item “c”. Neste item, o vocábulo “se” exerce 

a função de conjunção condicional. Logo, a resposta correta é a letra “c”. 

 

Questão 19: 

Alternativa E 

 



 
 

Comentário: O modo imperativo indica uma ordem, desejo, súplica. Entre as 

alternativas, a letra “e” é aquela que não traz um ordenamento. 

 

Questão 20:  

Alternativa A 

Comentário: No texto “Falam por mim os abandonados da justiça, os simples de 

coração”, identificamos um sujeito composto, por apresentar dois núcleos: 

“abandonados” e “simples”. Portanto, a letra “a” será a resposta correta. 

 

Questão 21: 

Alternativa C 

Comentário: No período “As pessoas que ele vai atender são especiais”, o 

vocábulo “que” desempenha a função morfológica de pronome relativo. Para 

provar, basta substituí-lo por “as quais”. Sendo assim, a alternativa certa é a letra 

“c”. 

 

Questão 22:  

Alternativa E 

Comentário único: A conjunção coordenativa adversativa “porém”, quando 

deslocada, ficará entre vírgulas. Então, a alternativa “e” será a reposta. 

 

Questão 23: 

Alternativa B 

 



 
 

Comentário: Na frase (1), encontramos uma elipse verbal, que, nesse caso, 

também pode ser interpretada como zeugma. A zeugma consiste na omissão de 

um termo já mencionado anteriormente. Na frase (2), enxergamos um pleonasmo 

que é a repetição desnecessária. É óbvio que a noite é escura. Por fim, na frase 

(3), percebemos uma silepse de pessoa, que ocorre quando há um desvio de 

concordância. O verbo não concorda com o sujeito da oração, mas sim com a 

pessoa que está inscrita no sujeito. 

A reposta correta, portanto, é a letra “b”. 

 

Questão 24: 

Alternativa D 

Comentário: A alternativa que apresenta adequadamente o emprego do acento 

grave é a letra “d”. Na frase “Iremos àquela reunião após o almoço”, notamos a 

fusão de preposição “a” exigida pelo termo antecedente com a presença do 

pronome demonstrativo “aquela”. 
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