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QUESTÃO 1  
Há 80 anos, em 15 de outubro de 1940, o filme O Grande Ditador, de Charlie Chaplin, estreou em Nova Iorque. Quando foi exibida 

em Londres, dois meses depois, a sátira sobre Adolf Hitler já vinha precedida pelas reações do outro lado do Atlântico1. 

"Uma obra verdadeiramente extraordinária de um artista verdadeiramente grande e, de um certo ponto de vista, talvez o filme mais 

significativo que já foi produzido2", elogiou, na época, o jornal The New York Times. 

Na Europa, a Segunda Guerra Mundial se propagava, e ninguém sabia ainda como as tropas alemãs seriam detidas3. Os espectadores 

foram confrontados, pois, com um conteúdo que não poderia ser mais atual e ameaçador.4 

Em 1940, Charlie Chaplin estava entre os maiores artistas e comediantes do cinema. Muitos se surpreenderam que ele tivesse 

escolhido um tema tão delicado para seu primeiro filme inteiramente sonorizado. 

O próprio cineasta revelaria, mais tarde, que não teria como encenar sua obra5 se, na época, toda a extensão do terror nazista já 

tivesse vindo à tona. "Se soubesse do horror dos campos de concentração alemães, eu não teria podido fazer O Grande Ditador", admitiu. 
Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2020/10/ha-80-anos-o-grande-ditador-chegava-aos-cinemas.shtml. Acesso em: 18 out. 2020.  

A conjunção é uma classe gramatical que ajuda na articulação de ideias no texto. A partir da leitura do fragmento anterior, 

assinale a opção que apresenta a análise correta dessa classe gramatical destacada. 

A  “Quando foi exibida em Londres, dois meses depois, a sátira sobre Adolf Hitler já vinha precedida pelas reações do 

outro lado do Atlântico” (ref. 1) – Conjunção subordinativa causal. 

B  “Uma obra verdadeiramente extraordinária de um artista verdadeiramente grande e, de um certo ponto de vista, 

talvez o filme mais significativo que já foi produzido” (ref. 2) – Conjunção coordenativa adversativa. 

C  “ninguém sabia ainda como as tropas alemãs seriam detidas” (ref. 3) – Conjunção subordinativa comparativa. 

D  “Os espectadores foram confrontados, pois, com um conteúdo que não poderia ser mais atual e ameaçador.” (ref. 4) 

– Conjunção coordenativa conclusiva. 

E  “O próprio cineasta revelaria mais tarde que não teria como encenar sua obra” (ref. 5) – Conjunção subordinativa 

consecutiva.  

 

QUESTÃO 2  
As origens de “A revolução dos bichos” 

O livro é protagonizado por um grupo de animais que habita uma fazenda. Descontentes com a exploração a que são submetidos 

pelos humanos, eles decidem se rebelar: assumem o controle da propriedade, pretendendo estabelecer um sistema igualitário e de 

cooperação entre todos os animais. 

Com o tempo, porém, alguns dos bichos começam a se comportar da mesma forma que os humanos, gozando de privilégios e 

defendendo uma ordem desigual. 

O livro foi escrito durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945) e publicado em 1945. Seu enredo é uma alegoria para os 

mecanismos de poder e a corrosão de utopias. Embora tenha concebido a obra como uma crítica ao regime soviético a partir da ascensão de 

Joseph Stálin, Orwell sempre se filiou aos ideais da esquerda e era favorável à agenda socialista. 
Disponível em: https://www.nexojornal.com.br/expresso/2020/10/16/Por-que-‘A-revolução-dos-bichos’-foi-reeditado-com-um-nome-diferente. Acesso em: 18 out. 2020. 

Ao observar as estruturas morfossintáticas do texto anterior, as conjunções destacadas “porém” e “embora” introduzem 

oração 

A  coordenada aditiva e subordinativa adverbial concessiva. 

B  coordenada adversativa e coordenada adversativa.  

C  subordinada adverbial concessiva e coordenada adversativa. 

D  subordinada adverbial concessiva e subordinada adverbial concessiva. 

E  coordenada adversativa e subordinada adverbial concessiva.  
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QUESTÃO 3  
Talvez os gatos são menos matreiros, e, com certeza, as magnólias são menos inquietas do que eu era na minha infância. Um poeta 

dizia que o menino é pai do homem. Se isto é verdade, vejamos alguns lineamentos do menino. 
ASSIS, Machado de. Memórias Póstumas de Brás Cubas. São Paulo: Ateliê Editorial, 2001. p. 87. 

No fragmento de texto retirado do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, as orações destacadas classificam-se, 

respectivamente, como oração subordinada  

A  adverbial comparativa, oração subordinada substantiva objetiva direta e oração subordinada adverbial condicional. 

B  adverbial consecutiva, oração subordinada substantiva objetiva direta e oração subordinada adverbial condicional.  

C  adverbial comparativa, oração subordinada substantiva objetiva direta e oração subordinada substantiva objetiva 

direta. 

D  adverbial comparativa, oração subordinada substantiva objetiva indireta e oração subordinada adverbial condicional. 

E  adverbial comparativa, oração subordinada substantiva objetiva direta e oração subordinada adverbial consecutiva. 

 

QUESTÃO 4  
               Cemitério Pernambucano 

Nesta terra ninguém jaz*, 
pois também não jaz um rio 
noutro rio, nem o mar 
é cemitérios de rios. 
 

Nenhum dos mortos daqui 
vem vestido de caixão. 
Portanto eles não se enterram, 
são derramados no chão. 
 

Vêm em redes de varandas 
abertas ao sol e à chuva. 
Trazem suas próprias moscas. 
O chão lhe vai como luva. 
 

Morto ao ar livre, agora 
à terra livre é que estão. 
São tão terra que nem sente 
a terra sua intrusão. 

                                                                        MELO NETO, J. C. Obra completa: volume único. RJ: Nova Aguilar. 1994. 

Jaz*: 1. Fig. Estar ou parecer morto; estar prostrado. 2. Estar enterrado ou inumado. 

Ao substituir a palavra portanto, no poema anterior, a conjunção que estabelece o mesmo sentido é  

A  ou. 

B  nem. 

C  logo. 

D  porém. 

E  porque.  

QUESTÃO 5  
               Motivo 

Eu canto porque o instante existe 
e a minha vida está completa. 
Não sou alegre nem sou triste: 
sou poeta. 
 

Irmão das coisas fugidias, 
não sinto gozo nem tormento. 
Atravesso noites e dias 
no vento. 
 

Se desmorono ou se edifico, 
se permaneço ou me desfaço, 
— não sei, não sei. Não sei se fico 
ou passo. 
 

Sei que canto. E a canção é tudo. 
Tem sangue eterno a asa ritmada. 
E um dia sei que estarei mudo: 
— mais nada. 

                                                        Disponível em: http://www.revistabula.com/7668-os-melhores-poemas-de-cecilia-meireles/. Acesso em: 5 maio 2017. 
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Considera-se o lirismo de Cecília Meireles, pertencente à segunda fase do Modernismo brasileiro, um dos mais elevados da 

moderna poesia em Língua Portuguesa. Dessa forma, levando em consideração as relações sintáticas e semânticas da poesia, 

tem-se o uso da conjunção  

A  coordenativa “porque” no primeiro verso, utilizada para estabelecer uma explicação da oração anterior.  

B  subordinativa integrante “que”, na última estrofe, introduz uma oração subordinada substantiva, completando o 

sentido da forma verbal “sei”.  

C  coordenativa “nem” no 3º e no 6º versos, que estabelece uma relação de oposição com a oração anterior, classificando-

se como conjunção coordenativa adversativa. 

D  subordinativa “se”, que introduz a oração subordinada adverbial em todas as ocorrências da estrofe, estabelecendo a 

circunstância de condição na oração subordinada. 

E  coordenativa “e”, que, no contexto, estabelece a relação semântica de oposição, classificando-se como conjunção 

coordenativa adversativa nas duas ocorrências da última estrofe.  

QUESTÃO 6  

 
Disponível em: http://tiras-do-calvin.tumblr.com/. Acesso em: 14 maio 2017. 

As conjunções são elementos coesivos que ajudam na construção de sentido do texto verbal. Ante o contexto morfossintático 

presente na tirinha anterior, as conjunções mas (2º quadrinho) nem, e (3º quadrinho) pra que (para que) e se (4º 

quadrinho) classificam-se, respectivamente, como conjunção coordenativa 

A  conclusiva, coordenativa aditiva, coordenativa aditiva, subordinativa condicional e subordinativa final. 

B  adversativa, coordenativa aditiva, coordenativa aditiva, subordinativa final e subordinativa condicional.  

C  aditiva, coordenativa adversativa, coordenativa aditiva, subordinativa final e subordinativa integrante.  

D  alternativa, coordenativa aditiva, coordenativa adversativa, subordinativa final e subordinativa condicional.  

E  explicativa, coordenativa adversativa, coordenativa aditiva, subordinativa final e subordinativa condicional.  

 

QUESTÃO 7  
Em minha calça está grudado um nome  
que não é meu de batismo ou de cartório, 
um nome... estranho.  
Meu blusão traz lembrete de bebida  
que jamais pus na boca, nesta vida. 
Em minha camiseta, a marca de cigarro  
que não fumo, até hoje não fumei.  
Minhas meias falam de produto  
que nunca experimentei  
mas são comunicados a meus pés.  
Meu tênis é proclama colorido  
de alguma coisa não provada  
por este provador de longa idade.  
(...)  
Estou, estou na moda.  
É duro andar na moda, ainda que a moda  
seja negar minha identidade,  
trocá-la por mil, açambarcando  
todas as marcas registradas,  
todos os logotipos do mercado.  

                                                                          ANDRADE, C. D. Obra poética. Volumes 4-6. Lisboa: Publicações Europa-América, 1989. 
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Observando as relações morfossintáticas do fragmento de poema anterior, considerando a oração “que não é meu de batismo 

ou de cartório”, o termo sintático em negrito desempenha a mesma função sintática que a palavra destacada em: 

A  “que jamais pus na boca.” 

B  “que não fumo.” 

C  “Minhas meias falam de produto” 

D  “mas são comunicados a meus pés.”  

E  “... ainda que a moda / seja negar minha identidade.” 

 

QUESTÃO 8  
1 

 

 

4 
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Justamente por essa ocasião vendeu-se também um sobrado que ficava à direita da venda, separado desta apenas por aquelas 
vinte braças; de sorte que todo o flanco esquerdo do prédio, coisa de uns vinte e tantos metros, despejava para o terreno do vendeiro 
as suas nove janelas de peitoril. Comprou-o um tal Miranda, negociante português, estabelecido na Rua do Hospício com uma loja de 
fazendas por atacado. Corrida uma limpeza geral no casarão, mudar-se-ia ele para lá com a família, pois que a mulher, D.Estela, 
senhora pretensiosa e com fumaças de nobreza, já não podia suportar a residência no centro da cidade, como também sua menina, a 
Zulmirinha, esquálida, que precisava de largueza para enrijar e tomar corpo.  

Isso foi o que disse o Miranda aos colegas; a verdadeira causa da mudança, no entanto, estava na necessidade, que ele 
reconhecia urgente, de afastar D.Estela do alcance dos seus caixeiros. Antes de terminar o segundo ano de matrimônio, o Miranda 
pilhou-a em flagrante delito de adultério; ficou furioso e o seu primeiro impulso foi de mandá-la para o diabo junto com o cúmplice, 
mas a sua casa comercial garantia-se com o dote que ela trouxera, uns oitenta contos em prédios e ações da dívida pública. Além de 
que – pensava ele – um rompimento brusco seria obra para escândalo, e, segundo a sua opinião, qualquer escândalo doméstico ficava 
muito mal a um negociante de certa ordem. Odiavam-se. Cada qual sentia pelo outro um profundo desprezo que foi se transformando 
em repugnância completa. O nascimento de Zulmira veio agravar ainda mais a situação; a pobre criança, em vez de servir de elo aos 
dois infelizes, foi antes um novo isolador que se estabeleceu entre eles.  

                                                                                                                                                                Aluísio Azevedo. O cortiço.  

No que se refere aos aspectos linguísticos do fragmento de texto apresentado, assinale a opção correta.  

A  Em “Comprou-o um tal Miranda, negociante português, estabelecido na Rua do Hospício” (l. 3), as vírgulas isolam uma 

oração de natureza explicativa.  

B  Na linha 6, o termo “esquálida” está entre vírgulas, por se tratar de um aposto explicativo.  

C  No trecho “Isso foi o que disse o Miranda aos colegas; a verdadeira causa da mudança, no entanto, estava na 

necessidade” (l. 7), as vírgulas isolam uma conjunção coordenativa conclusiva.  

D  Na passagem “Além de que – pensava ele – um rompimento brusco seria obra para escândalo” (l. 10-11), o emprego 

dos travessões é obrigatório por isolar uma oração intercalada ou interferente.  

E  Em “Cada qual sentia pelo outro um profundo desprezo que foi se transformando em repugnância completa” (l. 12-

13), a oração introduzida pelo pronome relativo “que” delimita a referência do termo “Cada qual” (l. 12). 

 

QUESTÃO 9  
O homem não passa de um caniço, o mais fraco da natureza, mas é um caniço pensante. Não é preciso que o universo inteiro se arme 

para esmagá-lo: um vapor, uma gota de água bastam para matá-lo. Mas, mesmo que o universo o esmagasse, o homem seria ainda mais 
nobre do que quem o mata, porque sabe que morre e a vantagem que o universo tem sobre ele; o universo desconhece tudo isso. Toda a 
nossa dignidade consiste, pois, no pensamento.  

PASCAL, Blaise. Pensamentos. Coleção Os Pensadores, Artigo 6. São Paulo: Abril Cultural, 1988. 

Tendo por base o uso dos elementos coesivos na construção do texto anterior, observa-se que o autor se utilizou da conjunção 

(ou locução conjuntiva)  

A  mas, no primeiro período, para estabelecer uma quebra de expectativa com relação à oração anterior, isto é, há uma 

circunstância de concessão.  

B  que, no segundo período, para introduzir o efeito presente na oração principal, isto é, introduz a circunstância de 

causa na oração subordinada adverbial causal.  

C  mesmo que, no terceiro período, para estabelecer uma oposição em relação à oração principal, e a oração introduzida 

por esse termo classifica-se como coordenada adversativa.  

D  porque, no terceiro período, para introduzir a consequência na oração subordinada consecutiva, isto é, na oração 

principal, tem-se a causa e, na subordinada, o efeito.  

E  pois, no último período, para expressar a ideia de conclusão, devido ao deslocamento para depois do verbo, sendo 

classificado como conjunção coordenativa conclusiva.  
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QUESTÃO 10  
Estudantes de Letras teriam à disposição uma bela amostra das principais características da escrita, tanto do ponto de vista textual 

quanto ortográfico, quando exercida por pessoas não muito escolarizadas. Ao invés de apenas fazer rir (como ocorre com as numerosas 
“placas do meu Brasil”, que podem ser vistas na internet), o livro é um precioso documento de indícios das hipóteses que vão pela cabeça das 
pessoas quando decidem escrever. Escrever é sempre um pouco solene, e, portanto, nunca se trata de descuido – como muitos poderiam 
pensar. 

Pedagogos teriam nele um mapa das dificuldades pelas quais passa uma criança que aprende a escrever, todas pertinentes, algumas 
variando de região a região e de classe social a classe social, mas muitas comuns a todas. 

Jornalistas, cuja ferramenta é a língua, poderiam aprender a tratar a variação como um fato (que até poderia ser notícia), sem contar 
que lá estão muitos “erros” que eles mesmos cometem depois de 15 anos de escola e em uma profissão na qual se escreve diariamente… 

Disponível em: http://www.cienciahoje.org.br/noticia/v/ler/id/4919/n/umas_escritas. Acesso em: 5 maio 2017. 

O texto anterior, de Sírio Possenti, fala sobre o livro O português popular escrito, de Edith Pimentel Pinto (São Paulo: 

Contexto, 1990). Nesse fragmento, os termos destacados desempenham, respectivamente, a função de  

A  sujeito e adjunto adnominal.  

B  objeto direto e adjunto adnominal.  

C  sujeito e complemento nominal.  

D  predicativo e adjunto adnominal.  

E  objeto direto e objeto indireto. 

 

 

 

GABARITO 

1.D 

2.E 

3.A 

4.C 

5.B 

6.B 

7.C 

8.D 

9.E 

10.A 

 

 


