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QUESTÃO 1  
Como Madeleine, Jean Valjean, passou a ter posses e voz, porém não podia viver sem se esconder. Tinha dinheiro, mas era 
miserável em virtude da necessidade de fugir constantemente que lhe impunha a ausência da liberdade. 

QUESTÃO 2  
a) A função sintática sofre alteração com a reescrita. Na 1ª oração, o termo exerce função sintática de sujeito; na 2ª, de 

vocativo. 

b)  

(1) Vocativo 

(2) Sujeito 

(3) Adjunto adnominal 

(4) Aposto explicativo 

(5) Predicativo do sujeito 

(6) Aposto resumitivo 

QUESTÃO 3  
a) Jean era um foragido da polícia perseguido por Javert. Ao ficar preso na barricada, foi Jean que libertou o inspetor. Ao 

reencontrar Jean na saída do esgoto, Javert viu uma oportunidade de recapturar o fugitivo, cumprindo, assim, seu 
dever profissional, no entanto, ele não se sentiu no direito de ser desleal com o homem que o salvou.  

b) Não é correto, pois, no item A, “entre o seu dever profissional e a lealdade” é complemento nominal, que se refere ao 
adjetivo “dividido”; e “do leitor” é adjunto adnominal que determina o substantivo concreto “cabeça”. 

QUESTÃO 4  
(1) VTD 

(2) VI 

(3) VL 

(4) VI 

(5) VTD 

QUESTÃO 5  
a) Na casa dos Thénardier, Cosette era explorada e agredida. Embora a mãe enviasse dinheiro para que a família cuidasse 

dela e atendesse às suas necessidades básicas, a menina era tratada como uma empregada da família e era submetida 
a uma rotina que a deixava doente e com medo. Ao conhecer Madeleine, foi tratada como filha e passou a viver 
dignamente, ainda que tivesse que fugir junto com ele. 

b) Vendeu os cabelos, os dentes e seu corpo 

QUESTÃO 6  
a) Não é correto afirmar, pois SOLITÁRIO é predicativo do sujeito e UM PAI, predicativo do objeto. 

b) Aposto especificador 

QUESTÃO 7  
a) Marius foi surpreendido pela visita de Thérnardier e os dois discutiram. O vigarista, tomado pelo orgulho, fez a 

revelação que inocentou Jean Valjean, levando Marius ao arrependimento. 

b) Não se pode afirmar que o desejo se concretizou, pois o arrependimento só veio quando Jean Valjean já estava muito 
debilitado, vindo a morrer em seguida. 
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QUESTÃO 8  
Não se pode afirmar que é vocativo, pois não é um chamamento. Trata-se de um aposto explicativo, que se refere ao pronome 
eu. 

 

 


