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QUESTÃO 21
RESOLUÇÃO:
a) A viagem apresentou alguns transtornos, tendo em vista
que o brigue foi deslocado duas ou três vezes por ventos
contrários.
b) Ao contrário de acumular alguns sucessos profissionais,
Darwin havia sofrido alguns reveses profissionais, ou
seja, alguns infortúnios, insucessos profissionais.
c) Darwin já chegou a Salvador fascinado pela exuberância
da natureza tropical (. 34 e 35). Além disso, não
podemos falar de uma paixão de Darwin por Salvador,
pois ele dedicou menos de 10 páginas a essa cidade.
(. 32 e 33)
d) O parágrafo que vai da linha 36 a 41 ratifica a
importância da estada no Rio de Janeiro. “aí começaram
as descobertas que, do ponto de vista natural, seduziram
e encantaram o jovem naturalista”... ao mesmo tempo
em que foi motivo de frustração, desencanto e horror.
Todos sentimentos bastante intensos.
RESPOSTA: opção d

QUESTÃO 22
RESOLUÇÃO:
a) O primeiro parágrafo refere-se somente à data, ao local
de saída da expedição (Sudoeste da Inglaterra) e ao
objetivo: viagem de 4 anos e 9 meses ao redor do
mundo. Logo, não se refere a desvio de percurso
(chegada ao Brasil).
b) No segundo parágrafo, linha 12, o autor nos apresenta
Charles Robert Darwin.
c) No terceiro parágrafo, linhas 24 a 26, o autor nos relata
o encantamento de Darwin pela diversidade de natureza
no Rio de Janeiro.
d) O sexto parágrafo, linhas 45 e 46, apresenta-nos a
descrição da paisagem e dos ruídos da mata.
RESPOSTA: opção a

QUESTÃO 23

QUESTÃO 25
a) A expressão “ao redor do mundo” remete-nos à ideia de
lugar, porém, nesse contexto, essa expressão completa o
sentido do substantivo “viagem” sendo, então,
classificada como complemento nominal.
b) Adjunto adverbial de lugar.
c) Adjunto adverbial de lugar.
d) Adjunto adverbial de lugar.
RESPOSTA: opção a

QUESTÃO 26
RESOLUÇÃO:
a) As duas formas de concordância são aceitas na variedade
padrão. Pág. 339 – Gramática Reflexiva, William Roberto
Cereja e Thereza Cochar Magalhães.
b) b) O verbo começar apresenta sujeito explícito: as
descobertas.
c) c) O verbo revelar por se encontrar no plural não
concorda com o núcleo do sujeito (singular) que segue
sublinhado: Uma das observações.
d) d) O sujeito da oração é composto, logo possui mais de
um núcleo, o que faz com que o verbo, obrigatoriamente,
concorde com ambos os núcleos em questão.
RESPOSTA: opção a

QUESTÃO 27
RESOLUÇÃO:
a) A locução “em que” não pode ser substituída por “em
cujo”, pois cada uma apresenta um uso distinto dentro
da língua.
b) O pronome cujo concorda em gênero e número com a
palavra que o segue (consequente)
c) O verbo formar introduz uma oração adjetiva.
d) A forma verbal tornaria encontra-se no futuro do
pretérito, portanto representa uma ação não concluída no
passado.
RESPOSTA: opção d

RESOLUÇÃO:
a) Falsa, ler . 14 - diz que seu nome seria sinônimo de
evolucionista.
b) As linhas 35 a 41 justificam o encantamento e o horror
de Darwin perante as questões relativas à escravidão.
c) Ler a . 58 – “diz ter ouvido de alguém.”
d) Em momento algum, o texto refere-se ao desejo de
Darwin permanecer no país.
RESPOSTA: opção b

QUESTÃO 24

QUESTÃO 28
RESOLUÇÃO:
a) Reveses – insucessos.
b) Incursão – entrada, penetração pela mata.
c) Matrona – mulher legalmente casada, entre os antigos
romanos.
d) Exuberância – abundância.
RESPOSTA: opção a

RESOLUÇÃO:
a)
b)
c)
d)

O trecho não é um exemplo de especificação.
O trecho não é uma generalização.
O trecho não é uma exemplificação.
A passagem retirada do texto é uma fala de Darwin,
portanto uma transcrição.

RESPOSTA: opção d
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QUESTÃO 29
RESOLUÇÃO:
a) Os três vocábulos são proparoxítonos.
b) São encontros vocálicos: oa, ao, aia.
c) O vocábulo Ithacaia está separado incorretamente I-thacai-a (a semivogal i deve permanecer próxima à 1ª vogal
a.
d) Os vocábulos são classificados como:
três – monossílabo tônico;
canhões – oxítono e
Niterói – oxítono.
RESPOSTA: opção b
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QUESTÃO 30
RESOLUÇÃO:
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QUESTÃO 34
RESOLUÇÃO:

a) Não se refere a tal situação no texto
b) As linhas 27 a 35 reforçam a ideia de desconforto de
Darwin perante a escravidão.
c) Não foi o único aspecto apreciado, ver linhas 41 a 44.
d) A alternativa não se refere à ideia proposta no texto.
RESPOSTA: opção b

QUESTÃO 31
RESOLUÇÃO:
a) É possível afirmar que a exuberância da natureza
brasileira prejudica os trabalhos de caracterização, pois
“descobertas novas são feitas a cada instante e são tão
numerosas que só se pode avançar (na caracterização)
com dificuldade”.
b) As justificativas encontram-se nas linhas 57 a 59.
c) A inferência é possível, pois a reação do negro ao gesto
de Darwin demonstra medo de uma agressão iminente.
Prova de que ele já estava acostumando a ser agredido.
d) Apesar de sentir profundos sentimentos de vergonha e
desconforto, conforme atestam as linhas 33 a 35, não se
pode afirmar que esses sentimentos marcaram
basicamente a estada de Darwin no Rio. Outros
sentimentos bastante intensos marcaram-na como o
fascínio pela selva (. 8), o êxtase com as nuvens de
vapor (. 8), a comoção diante da fecundidade da região
(. 5) e outros.
RESPOSTA: opção d

QUESTÃO 32

A proposição I está incorreta, pois seu objetivo maior é
informar sobre a estadia de Darwin no Brasil, seus
momentos curiosos, a riqueza da natureza etc.
A proposição II está correta, pois levará e conduzirão
indicam ações que, em relação ao dia 05 de julho, que é o
momento narrado, ainda não aconteceram, estão por
acontecer.
A proposição III está correta, pois as descobertas realmente
surpreenderam e assustaram o próprio Darwin que sentiu
“um receio desesperado de, literalmente, implodir os valores
de sua época”. (. 57 – 58). Além disso, as observações
conduziram ao evolucionismo, ou seja, ele não sabia aonde
elas iam chegar.
A proposição IV está correta, porque o sentido adversativo
está claro, humanistas contrapõem-se a financeiros e a
crítica de Darwin à falta de humanidade com que os negros
eram tratados fica evidente.
RESPOSTA: opção c

QUESTÃO 35
RESOLUÇÃO:
a) As aspas foram usadas para introduzir uma citação de
Darwin.
b) Nesse caso, a ocorrência da crase não se torna
obrigatória, mesmo com a utilização de uma palavra
feminina.
c) O verbo ficar no contexto em questão é de ligação.
d) A substituição da palavra como pela preposição por não
altera o sentido da oração.
RESPOSTA: opção d

RESOLUÇÃO:
a) É falsa porque ingremidade significa subida, terreno com
descidas e subidas, diferente do sentido empregado no
texto.
b) É falsa, pois não há referência à falta de comunicação
entre Darwin e os habitantes da terra, levando-o a uma
atitude violenta.
c) É verdadeira e a justificativa encontra-se nas linhas 40 a
51.
d) É falsa, já que o texto não se refere a um possível
retorno de Darwin ao Brasil.
RESPOSTA: opção c

QUESTÃO 36
RESOLUÇÃO:
A alternativa I é verdadeira porque a forma verbal relata
pede um complemento oracional.
A alternativa II é falsa, pois o vocábulo êxtase não se
relaciona à natureza e, sim, ao emissor extasiado ao se
referir à natureza.
A alternativa III é verdadeira, pois a angústia do emissor é
retratada em suas cartas.
RESPOSTA: opção C

QUESTÃO 33
RESOLUÇÃO:
a)
b)
c)
d)

A justificativa encontra-se nas linhas 17 a 20.
O último parágrafo (linhas 60 a 63) diz que o tetraneto de
Darwin conheceu a rota percorrida pelo naturalista,
portanto não se refere a questões econômicas.
A justificativa encontra-se no penúltimo parágrafo e nas
linhas 5 a 8.
A justificativa encontra-se nas linhas 37 a 41.

RESPOSTA: opção b

QUESTÃO 37
RESOLUÇÃO:
a) O substantivo retorno é formado por derivação
regressiva, sendo conhecido como substantivo deverbal.
b) No contexto em questão, o verbo dirigir foi utilizado de
modo a exigir complemento verbal direto e indireto.
Dirigir algo a alguém.
(O.D)
(O.I)
Dirigir-lhe um olhar temeroso.
(O.I)
(O.D)
c) A conjunção que introduz uma oração completiva
nominal. Logo, sua função não é retomar o termo
sentido, mas sim completá-lo.
d) Não há voz passiva no período. Darwin é agente da
oração verbal ficara hospedado que, nessa acepção, é
pronominal e significa instalar-se como hóspede ou
alojar-se.
RESPOSTA: opção b
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QUESTÃO 38
RESOLUÇÃO:
a) As vírgulas que isolam a palavra provavelmente
justificam-se por separar uma circunstância adverbial de
dúvida. Enquanto a anterior à oração conduzido por um
negro separa uma oração adjetiva reduzida.
b) As vírgulas que isolam a oração conta ele justificam-se
por separar uma oração intercalada ou interferente.
c) As vírgulas que isolam a oração que não detalha
justificam-se por separar uma oração adjetiva.
d) As vírgulas que isolam a expressão segundo o relato
justificam-se por separar uma locução adverbial e não
uma oração intercalada.
RESPOSTA: opção d

QUESTÃO 39
RESOLUÇÃO:
a) A expressão ainda que estabelece uma relação de
concessão com o período que a antecede.
b) A conjunção que inicia uma oração completiva nominal.
c) A conjunção porque introduz uma oração adverbial
causal.
d) A palavra como traz uma idéia conformativa ao período.
RESPOSTA: opção a

QUESTÃO 40
RESOLUÇÃO:
a) A relação estabelecida pela conjunção que é de
consequência.
b) Os pronomes relativos destacados são, respectivamente,
sujeito e complemento verbal.
c) O pronome se não é uma partícula de realce. Ele é parte
integrante do verbo, sendo, portanto, pronominal.
d) O pronome lhes refere-se aos interessados e completa a
palavra atenção: a atenção deles (dos interessados).
RESPOSTA: opção c
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