QUESTÕES OBJETIVAS
QUESTÃO 21
GAB. B
Justificativa: o eu-lírico se recusa a=ouvir o próximo sem que esse tenha passado pela mesma situação
QUESTÃO 22
GAB. B
Justificativa: o eu-lírico incentiva o interlocutor a focar a sua atenção em sua própria felicidade, deixando de lado a preocupação
com o que o outro pensa dela.
QUESTÃO 23
GAB. E
Justificativa: a predominância da 1ª pessoa na narrativa confirma a função de linguagem emotiva.
QUESTÃO 24
GAB. A
Justificativa: o eu-lírico, confuso, ao compreender sua situação, vê na morte a única forma de se libertar do cárcere de suas
limitações em vida.
QUESTÃO 25
GAB. B
Justificativa: o autor expõe a opinião de críticos e jornalistas a respeito da série Harry Poter para dar sustentação ao fato de que
tal obra é digna de ser lida.
QUESTÃO 26
GAB. C
Justificativa: O autor relata os elogios tecidos à série pelo modo como a autora retira o foco de valores que são tidos como
norteadores da sociedade em que a obra é lida.
QUESTÃO 27
GAB. C
Justificativa: os documentos foram apresentados como uma das descobertas mais relevantes na Britânia Romana no século vinte.
QUESTÃO 28
GAB. C
Justificativa: A personagem tenta se livrar da culpa ao dizer que são seus subordinados que carecem de habilidades de seguir ao
líder.
QUESTÃO 29
GAB. C
Justificativa: Tal procedimento demora dois anos e deixou a paciente muito satisfeita, dizendo que o gasto valeu a pena
QUESTÃO 30
GAB. D
Justificativa: o autor do texto afirma ter se sente mal por conta do Glutamato monossódico presente em uma extensa variedade
de alimentos
QUESTÕES DISCURSIVAS
QUESTÃO 14
Pós -verdade é aquilo que denota as circunstâncias nas quais os fatos objetivos são menos influentes em formatar a opinião pública
do que apelos à emoção e crenças pessoais.
QUESTÃO 15
Alt-right. Ela é definida como um agrupamento ideológico associado a pontos de vista extremamente reacionários ou conservadores.
QUESTÃO 16
Seu uso aumentou na época dos rumores a respeito da votação do Brexit e de Donald Trump assegurando sua nominação como
candidato Republicano à presidência.
QUESTÃO 17
a) Ele considera que não se pode fazer nada a respeito do que passou mas que se pode fazer algo a respeito do que virá.
b) Acha que dá muito trabalho e afirma gostar de como as coisas serão.
QUESTÃO 18
O autor diz que os jovens japoneses seguem o padrão de se formar na escola, encontrar um emprego e depois de algum tempo, se
casam, e que ele fez isso exatamente na ordem oposta.

