
 

 

 

 

 

Avaliação Discursiva do 3º período 
Língua Portuguesa  v 3ª SÉRIE 

Data da realização: 24/8. 
 

QUESTÃO 1 

(A) A afirmação é falsa, pois, essencialmente, o 
objetivo das obras dos romancistas da “geração 
de 30” é analisar e denunciar a realidade 
brasileira. 

(B) A afirmação é verdadeira, pois, enquanto os 
escritores realistas fizeram denúncia social 
universal, ao atacar a burguesia, os da “geração 
de 30”, de forma objetiva e direta, denunciaram 
os problemas do Brasil de 30, particularmente, 
os problemas do sertão nordestino. 

 

QUESTÃO 2 

(A) Referencialmente, esse título pode indicar que 
o lugar ficou coberto de penas das aves de 
arribação que tinham chegado, prenunciando uma 
nova seca. Metaforicamente, pode indicar que o 
mundo de Fabiano e de sua família estava 
coberto de sofrimentos devido à seca. 

(B) Não impede, pois Baleia entendeu como o menino 
se sentia uma vez que respondeu “com o rabo, 

GABARITO 



com a língua, com movimentos fáceis de 
entender”. 

 

QUESTÃO 3 

(A) Em Vidas secas, o soldado amarelo manda prender, 
injustamente, Fabiano e o fiscal da prefeitura 
insultou Fabiano que queria vender o porco magro 
que matou sem pagar imposto. 

(B) A estrutura cíclica de Vidas secas pode ser 
observada no primeiro e no último capítulo, 
pois ambos registram a mesma cena: a seca 
expulsa a família de Fabiano, que viaja em 
busca de um local onde possa encontrar uma 
condição melhor de vida. 
 

QUESTÃO 4 

(A) A informação implícita é que o marido de Irma 
era um alcoólico inveterado e só pararia de 
beber se morresse. 

(B) A informação implícita é um subentendido, pois 
ela é apenas sugerida no texto, não há palavra 
marcadora e pode ser negada por Helga. 

 

QUESTÃO 5 

(A) O escritor disse que deseja a mulher e e a ama. 
No primeiro caso, querer significa desejar, e é 
transitivo direto; no segundo, estimar, gostar, 
verbo transitivo indireto. 

(B)   



I. Houve a crase entre a preposição regida por 
“semelhante” com o artigo que indica a omissão de 
“proposta”. 

II. “à queima roupa” é locução adjetiva feminina. 
III. “à paisana” é é locução adjetiva feminina. 
IV. Ocorreu a crase entre a preposição “a”, regida por 
“referência”, com o artigo que antecede o pronome 
relativo “qual”. 

 

QUESTÃO 6 

O motorista terá direito aos dois serviços gratuitos: 
o socorro e o guincho. Isso se deve ao fato de o 
adjetivo “socorro” estar posposto aos substantivos. 
Nesse caso, houve a concordância atrativa, mas o 
adjetivo refere-se aos dois substantivos. 

 

 

 


