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MANTER O GABARITO – Diante da leitura do fragmento: “O São Francisco foi descoberto por
Américo Vespúcio em 4 de outubro de 1501, quando o navegador mapeava o litoral brasileiro,
IMPROCEDENTE portanto, de acordo com o texto, fica patente que o navegador estava numa ação exploratória
que ocasionou na descoberta do rio.
Ressalta-se que não é necessário o conhecimento do fato.

14101 10839
15739

MANTER O GABARITO – Diante da leitura do fragmento: “O São Francisco foi descoberto por
Américo Vespúcio em 4 de outubro de 1501, quando o navegador mapeava o litoral brasileiro,
IMPROCEDENTE portanto, de acordo com o texto, fica patente que o navegador estava numa ação exploratória
que ocasionou na descoberta do rio.
Ressalta-se que não é necessário o conhecimento do fato.

11503

MANTER O GABARITO – O termo elíptico é o substantivo simples “rio”, facilmente depreendido
pelo contexto. A forma verbal “se encontra”, no 1o período do 2o parágrafo, está na voz reflexiva.
IMPROCEDENTE
Temos aí o verbo encontrar-se no sentido de achar-se (em certo estado, condição, lugar). O
verbo encontrar nessa acepção é transitivo direto pronominal predicativo.

12698

MANTER O GABARITO – O termo elíptico é o substantivo simples “rio”, facilmente depreendido
pelo contexto. A forma verbal “se encontra”, no 1o período do 2o parágrafo, está na voz reflexiva.
IMPROCEDENTE
Temos aí o verbo encontrar-se no sentido de achar-se (em certo estado, condição, lugar). O
verbo encontrar nessa acepção é transitivo direto pronominal predicativo.

17601

MANTER O GABARITO – A a questão possui apenas uma resposta, ou seja, “... enorme
importância socioeconômica atribuída à utilização de suas águas...”
IMPROCEDENTE Quanto à alternativa: “O problema é imputado às ações humanas...”, o valor de decorrência, quer
dizer que o problema decorre, origina-se das ações humanas (conforme o dicionário), o problema
decorre das ações humanas, é de responsabilidade delas.
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MANTER O GABARITO – Nas linhas 01 e 02 do Texto II (Degradação) temos a seguinte
afirmação “O rio São Francisco tem enorme importância socioeconômica atribuída à utilização de
suas águas.”. Tal afirmação é seguida, de fato, por uma exemplificação que corrobora a
importância do rio para o desenvolvimento do Nordeste, já que, dentre outros fatores, o rio é
IMPROCEDENTE
responsável por 97% da produção de energia elétrica da região, fator fundamental para o
desenvolvimento econômico e conseqüentemente social.
Quanto à alternativa C não se faz, efetivamente, referência ao povoamento desordenado, porém
não se pode inferir que um povoamento desordenado não causaria impactos ambientais.

14620 13905
15739 14101

MANTER O GABARITO – A questão possui apenas uma resposta, ou seja, “... enorme
importância socioeconômica atribuída à utilização de suas águas...”
IMPROCEDENTE Quanto à alternativa: “O problema é imputado às ações humanas...”, o valor de decorrência, quer
dizer que o problema decorre, origina-se das ações humanas (conforme o dicionário), o problema
decorre das ações humanas, é de responsabilidade delas.

11873 10126
12698

MANTER O GABARITO – Os termos “doméstico e industrial” funcionam como aposto da
palavra lixo.
Há complemento nominal no trecho analisado. Entre alguns podemos citar devastação das
IMPROCEDENTE nascentes, despejo do lixo.
As expressões “às atividades agropecuárias, (...), às queimadas não completam um termo de
função predicativa. Trata-se de complementos verbais da locução “é imputado” que se encontra
na voz passiva.

13466 10637

MANTER O GABARITO – A questão possui apenas uma resposta, ou seja, “... enorme
importância socioeconômica atribuída à utilização de suas águas...”
IMPROCEDENTE Quanto à alternativa: “O problema é imputado às ações humanas...”, o valor de decorrência, quer
dizer que o problema decorre, origina-se das ações humanas (conforme o dicionário), o problema
decorre das ações humanas, é de responsabilidade delas.
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MANTER O GABARITO – A expressão “em torno da obra de transposição” completa o sentido
do substantativo debate.
Debate de quê?
Não faz sentido classificar essa expressão como adjunto adverbial, pois ela não acrescenta
IMPROCEDENTE
circunstância alguma ao verbo seguir usado nesse período.
Em contrapartida, temos a opção corretamente analisada em “propaga-se que 12 milhões de
pessoas serão beneficiadas” quando afirmamos que o pronome “se” é apassivador. Há voz
passiva e sujeito paciente (sujeito oracional)
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QUESTÃO ANULADA – Foi indicado o parágrafo incorreto para análise da questão.

PROCEDENTE

QUESTÃO ANULADA – Foi indicado o parágrafo incorreto para análise da questão.

PROCEDENTE

QUESTÃO ANULADA – Foi indicado o parágrafo incorreto para análise da questão.

MANTER O GABARITO – De acordo com a bibliografia proposta no edital: Gramática, Faraco e
Moura. Editora Ática,19a edição – 2003, página 584 [...] Paradoxo é uma espécie de antítese
concentrada, pois condensa numa unidade duas declarações antagônicas. Difere da antítese pela
IMPROCEDENTE
forma que assume: enquanto a antítese se constrói com dois termos, o paradoxo se funde num
só.” Exemplo: “rio de neve em fogo convertido” tal qual sertão convertido em mar.
Logo em “O sertão vai virar mar configura-se um paradoxo.”
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MANTER O GABARITO – Na alternativa que se refere à personificação dos lugarejos e à
interlocução pode-se observar que não há personificação dos lugarejos, mas do rio, pois é a este
que se atribui característica ou ação humana (“vem o rio te engolir”/verso 12). E também não há
interlocução, já que esta pressupõe diálogo, isto é, a presença de mais de uma voz.
Quanto à função da linguagem, predomina, no poema, a função poética, já que o autor, a partir
de uma situação real, cria um texto poético em que a principal preocupação é com a elaboração
IMPROCEDENTE
formal com o intuito de se obter um efeito estético visível nos aspectos formais, lexicais e
sonoros.
Não há, como se afirma na alternativa, emprego da norma padrão, mas a utilização de uma
modalidade bastante informal, coloquial da língua.
Quanto à ambigüidade presente no trecho citado, ela se desfaz facilmente pela substituição do
pronome relativo que por o qual ou a qual.

11589

MANTER O GABARITO – Na alternativa que se refere à personificação dos lugarejos e à
interlocução pode-se observar que não há personificação dos lugarejos, mas do rio, pois é a este
que se atribui característica ou ação humana (“vem o rio te engolir”/verso 12). E também não há
interlocução, já que esta pressupõe diálogo, isto é, a presença de mais de uma voz.
Quanto à função da linguagem, predomina, no poema, a função poética, já que o autor, a partir
de uma situação real, cria um texto poético em que a principal preocupação é com a elaboração
IMPROCEDENTE
formal com o intuito de se obter um efeito estético visível nos aspectos formais, lexicais e
sonoros.
Não há, como se afirma na alternativa, emprego da norma padrão, mas a utilização de uma
modalidade bastante informal, coloquial da língua.
Quanto à ambigüidade presente no trecho citado, ela se desfaz facilmente pela substituição do
pronome relativo que por o qual ou a qual.
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MANTER O GABARITO – Na alternativa que se refere à personificação dos lugarejos e à
interlocução pode-se observar que não há personificação dos lugarejos, mas do rio, pois é a este
que se atribui característica ou ação humana (“vem o rio te engolir”/verso 12). E também não há
interlocução, já que esta pressupõe diálogo, isto é, a presença de mais de uma voz.
Quanto à função da linguagem, predomina, no poema, a função poética, já que o autor, a partir
de uma situação real, cria um texto poético em que a principal preocupação é com a elaboração
IMPROCEDENTE
formal com o intuito de se obter um efeito estético visível nos aspectos formais, lexicais e
sonoros.
Não há, como se afirma na alternativa, emprego da norma padrão, mas a utilização de uma
modalidade bastante informal, coloquial da língua.
Quanto à ambigüidade presente no trecho citado, ela se desfaz facilmente pela substituição do
pronome relativo que por o qual ou a qual.

10295

MANTER O GABARITO – Na alternativa “A” afirma-se que o sintagma destacado exerce a
função adverbial o que é verdadeiro, porém não apresenta catacrese. Essa figura da linguagem
consiste no emprego de um termo, por falta de um termo mais específico, para nomear algo. No
IMPROCEDENTE
sintagma tem-se uma prosopopéia, ou seja, a atribuição de características ou ações humanas a
seres não humanos ou conceitos. É isso que se verifica no emprego do termo núpcias para
referir-se à fusão de ritmos musicais.
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