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QUESTÃO 1 

(A) Não. A expressão apenas refere-se a uma 
expectativa que o cronista tinha de que os índios 
reconhecessem a “superioridade” do descobridor, 
que aparece frequentemente implícita na literatura 
de informação. Não há expressão no fragmento que 
justifique exaltação da cultura do descobridor, 
até por que o objetivo do texto não era esse. 

 
 

(B) A afirmação está correta quando se consideram as 
ideias do último parágrafo, especificamente, pois 
o cronista diz que não quis “entender” o que os 
índios falavam porque não queriam entregar objetos 
valiosos aos nativos, mas entendiam o que eles 
falavam quando queriam interpretar que teriam o 
ouro dado pelos índios. 

 

QUESTÃO 2 

(A) O poeta xinga a plebe, as pessoas pobres, de 
idiotas e as acusa de inveja afirmando ser 
perseguido por essa classe por causa da 
ignorância, visto que os entendidos, os nobres, 
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são pessoas que o apoiam, numa crítica agressiva 
que lhe rendeu o apelido de “Boca do Inferno”. 

(B) Enquanto os néscios trabalham pelo mal do poeta, 
os sábios deixam que o poeta sofra as consequências 
do próprio mal. 

QUESTÃO 3 

(A) As perguntas constituem uma comparação para 
mostrar que Catarina é mais bela que os elementos 
da natureza e, por isso, a “pintura admirável de 
uma beleza”. 

(B) O tema do poema é a mulher amada. 
  

QUESTÃO 4 

(A)    

I. Agente da passiva. 

II. Objeto direto. 

III. Objeto indireto. 

IV. Adjunto adverbial de lugar. 

V. Objeto indireto. 
 

(B) No primeiro caso, o verbo está no singular, 
porque é transitivo indireto e está acompanhado 
do índice de indeterminação do sujeito, portanto 
o sujeito é indeterminado. No segundo, o verbo 
está no plural por concordar com o núcleo do 
sujeito simples “temperaturas”. A palavra “se” é 
pronome apassivador. 

QUESTÃO 5 

(A)   



I. Ainda que houvesse dificuldades em 
encontraram-se pares. 
Classificação do sujeito: oração sem sujeito. 

II. Ainda que existissem dificuldades em 
encontraram-se pares. 
Classificação do sujeito: sujeito simples. 

 
 

(B) Voz ativa: Aceitaram a ideia, ainda que 
aparecessem dificuldades em encontrarem pares. 
Voz passiva sintética: Aceitou-se a ideia, 
ainda que aparecessem dificuldades em 
encontrarem-se pares. 
 

QUESTÃO 6 

(A)   
 

I. “Partiste”: verbo intransitivo. 
II. “Viva”: verbo de ligação. 
III. “Viveu”: verbo intransitivo. 
IV. Esqueças”: verbo transitivo indireto. 
V. “Assististe”: verbo transitivo indireto. 

 

(B)   

I. Voz ativa. 
II. Voz passiva analítica. 
III. Voz passiva sintética. 
 

 

 


