GABARITO DA AVALIAÇÃO DISCURSIVA DE LÍNGUA PORTUGUESA
• ENSINO MÉDIO • 3ª SÉRIE
QUESTÃO 1
I. Afirmação correta, porque Klaxon foi a primeira revista modernista, publicada após a Semana de 22, e seu nome
apresenta inovação, pois é derivado do termo usado para designar a buzina externa dos carros da época.
II. Afirmação errada, porque o Manifesto antropofágico propôs a devoração simbólica, a reelaboração da cultura
estrangeira.

QUESTÃO 2
a) Antonico, na infância, acidentalmente, cegou o olho esquerdo da mãe com um garfo.
b) Para se casar com Antonico, a moreninha impôs a condição do rapaz abandonar a mãe dele, pois não desejava ser
conhecida como a nora da Caolha.

QUESTÃO 3
a) Mocinha foi levada para o Rio de Janeiro por uma senhora bondosa, que prometeu interná-la num asilo; mas foi
abandonada por ela.
b) Na noite anterior à viagem para Petrópolis, Margarida-Mocinha teve um momento de reflexão, se lembrou dos filhos
que morreram e do marido.

QUESTÃO 4
I. Informar a um público acadêmico a atual situação política no Brasil. / Informar um público acadêmico sobre a atual
situação política no Brasil. / Informar um público acadêmico da atual situação política no Brasil
II.
III. Quando a cavalgada chegou à margem da clareira.
IV. Qualquer pessoa se lembrará de que não houve míngua nem sobra. / Qualquer pessoa lembrará que não houve míngua
nem sobra.
V. Um eclipse solar parcial a que poderão assistir em boa parte do país. / A luz do Sol poderá implicar danos à visão.

QUESTÃO 5
a) A forma verbal é “agrada”. Por pensar que estava cometendo um erro gramatical, o jornalista in dicou também a
regência transitiva direta para esse verbo.
b)
I. Prefiro rosas, meu amor, à pátria. / E magnólias amo mais / Que a glória e a virtude.
II. A linguagem a que Paulo Honório de fato aspirava era simples, direta.

QUESTÃO 6
a) Em (1), o advérbio “aqui” faz referência a “neste texto”, expressão que não está escrita. Trata-se de coesão referencial.
Em (2), pela elipse da palavra “livro”, temos um caso de coesão referencial. Em (3), o pronome “essa” recupera o
período anterior e se trata de um caso de coesão referencial. Em (4), o pronome “nosso” refere-se ao passado colonial
brasileiro e inclui o autor como brasileiro. Mais um caso de coesão referencial.
b) Predomina no texto a função referencial. Observam-se nele dados a respeito do hábito de leitura no Brasil e na França.
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