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QUESTÃO 1  
a) Quem o ajuda é o bispo de Digne, Monsenhor Benvindo. Ele trata Jean Valjean com respeito, dá a ele abrigo e comida, 

porém, o forçado das galés o rouba e é preso. O bispo nega que tenha sido roubado e dá a ele também os castiçais, 
abençoa o ex-prisioneiro e diz que ele já não mais pertence ao mal, mas sim ao bem.  (p.62) 

b)  

I. Meu amigo – refere-se a Jean Valjean. 

II. Minha boa senhora – refere-se à marquesa. 

QUESTÃO 2  
a) Javert suspeitava do prefeito havia muito tempo. A semelhança física e a força demonstrada quando ergueu a carroça 

para salvar Fauchelevent, o jeito de arrastar a perna o fez acreditar que era Jean Valjean. A denúncia ocorre depois 
que o prefeito o pede para libertar Fantine. (p.96) 

b) Não pode. ‘Thénardier’ é um aposto especificativo da palavra ‘casal’ e a locução adjetiva ‘da Alemanha’ é um adjunto 
adnominal de ‘vidrilhos’. 

QUESTÃO 3  
a) O prefeito, ao saber da demissão injusta da moça, paga todas as suas dívidas e promete buscar a filha de Fantine, 

Cosette. Porém, mãe e filha não se reencontram, pois Fantine adoece, não resiste e morre antes de ver a filha. (p.90 e 
91) 

b)  

I. Reagiu – VI 

II. É – VL  

III. Libertou – VTD  

IV. Merece – VTD  

QUESTÃO 4  
a) Certo dia, quando o navio estava no porto, um marinheiro caiu; ficou dependurado em uma corda. Um forçado pede 

licença para tentar o salvamento. Salvou o marinheiro, porém, ao voltar para junto dos outros, cambaleou e caiu no 
mar. O homem não voltou à tona e foi dado como morto, era Valjean. 

b) Não, na primeira oração é predicativo do sujeito e, na segunda, predicativo do objeto. 

QUESTÃO 5  
a) Cosette teve que ir ao bosque, durante a noite, para pegar água para um dos cavalos dos hóspedes dos Thénardier. 

Encheu o balde e, após alguns passos, não sentiu mais o peso. A mão de um homem enorme segurava a alça. Ele 
perguntou seu nome, ao descobrir que era Cosette, lembrou-se da promessa feita a Fantine. O homem era Jean Valjean. 
(p.117) 

b) Não possuem a mesma classificação. Os termos 1 e 3 devem ser classificados como complementos nominais; porém o 
de nº 2 é um adjunto adnominal. 

QUESTÃO 6  
Era o velho Fauchelevent a quem Jean Valjean tirara de debaixo da carroça, quando ainda era chamado de Madeleine. Ele 
mesmo ajudara o velho a encontrar trabalho depois do acidente. Jean Valjean pede ao jardineiro que o ajude a se esconder. 
Criaram um plano. Fauchelevent concordou em apresentá-lo como seu irmão à superiora. (p.129 e 130)  
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QUESTÃO 7  
a) Marius chegou  à casa do avô entre a vida e a morte e o avô pode constatar o amor que ele sentia pela moça e ela por 

ele. Todos os dias, desde que Marius estava ferido, Cosette chorava e o pai dela estava sempre em busca de notícias, o 
que fez com que Gillenormand concedesse sua permissão. Chegou à conclusão de que a vida era curta. (p. 194) 

b) No primeiro caso, o termo “do avô” é adjunto adnominal, pois o avô é o termo agente, ou seja, ele possui a confiança. 
Já no segundo caso, o termo “no avô” tem sentido passivo, ou seja, o avô recebe a confiança, portanto complemento 
nominal. 

QUESTÃO 8  
a) A visita de Thénardier o fez perceber que estava errado. Marius descobriu que Madeleine ajudou toda a cidade quando 

prefeito e foi ele quem o resgatou durante a batalha e salvou sua vida. (p. 201) 

b) Aposto explicativo. 

 


