QUESTÕES OBJETIVAS
QUESTÃO 01
Gab. B
Comentário: A imagem é a pintura de um pintor fazendo uma pintura. Esses elementos evidenciam a presença da
função Metalinguística (o código explica o próprio código).
QUESTÃO 02
Gab. C
Comentário: Segundo as informações presentes no texto, os doadores de sangue não podem ser discriminados em
função da orientação sexual e identidade de gênero (todos têm os mesmos direitos).
QUESTÃO 03
Gab. C
Comentário: A palavra “saúde “possui como sílaba tônica “u”. Segundo as regras de acentuação, acentuam-se o i e
o u tônicos, em hiato com vogal anterior, formando sílaba sozinhos ou com s.
QUESTÃO 04
Gab. D
Comentário: O nome da banda de música brasileira apresenta a figura de palavra chamada sinestesia que consiste na
relação de planos sensoriais diferentes.
QUESTÃO 05
Gab. C
Comentário: O poema de Fernando Pessoa dá ênfase nos sentimentos do eu lírico, característica da função emotiva
(evidenciada pelo uso de pronomes e verbos na 1ª pessoa do singular).
QUESTÃO 06
Gag. D
Comentário: O trecho em destaque apresenta uma relação paradoxal, ou seja, há uma ideia construída que contraria
o senso comum (tristeza x alegria).
QUESTÃO 07
Gab. E
Comentário: O personagem lê uma reportagem sobre o aumento do IPTU e constata que esse fato é uma vantagem
para os moradores de rua. Entretanto, os moradores de rua enfrentam um problema consideravelmente mais grave: o
descaso social.
QUESTÕES DISCURSIVAS
QUESTÃO 01
Ao fazer essa afirmação, o autor diz que a interação social acontece de forma instantânea, sendo assim a conversação
falada também, pois o ser humano só se comunica em função da capacidade de interação (através da fala, por
exemplo).
QUESTÃO 02
A função Metalinguística. O autor usa o recurso da língua para explicar o uso da própria língua.
QUESTÃO 03
a) O autor estabeleceu uma relação comparativa entre elementos que pertencem a universos diferentes (ele
comparou o tempo de existência da palavra falada ao tempo de existência da espécie humana).
b) A expressão metafórica é o verbo “lutar”.
QUESTÃO 04
A antítese ocorre em “A sombra à proporção que a luz recua...”. No trecho é estabelecida uma relação entre as
expressões opostas “sombra” e “luz”.
QUESTÃO 05
A resposta da mulher causa humor porque quebra a expectativa do leitor. Quando o namorado/marido a questiona
sobre o que faltava no relacionamento, o leitor espera que a personagem dê uma resposta de caráter afetivo (não
uma resposta relacionada ao odor do namorado/marido).

