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GABARITO APOSTILA FEVEREIRO 
 DISCIPLINA: LITERATURA 

 
 
 
 
Gabarito:   
 
Resposta da questão 1: 
 [B] 
 
[A] Correta. Ambas construções estabelecem uma relação opositiva entre o poeta e as palavras. 
[B] Incorreta. A forma verbal está corretamente empregada, uma vez que a questão do não querer escrever persiste; caso fosse 

empregada no passado, indicaria uma ação finda, superada. 
[C] Correta. Uma poesia cujo tema é a dificuldade da criação de uma poesia configura a função metalinguística do texto, no qual o 

código versa sobre o código. 
[D] Correta. O termo “inunda” é hiperbolicamente ressaltado pela expressão “vida inteira”, indicando o estado do poeta que, apesar 
de não conseguir escrever, não desiste de seu objetivo.   
 
Resposta da questão 2: 
 [B] 
 
As imagens de uma cruz na capa e um revólver na contracapa do CD, acompanhadas ambas de frases bíblicas, estabelecem 
oposição de sentido entre valores religiosos de convivência pacífica e fraterna e comportamentos violentos. A mesma tensão está 
presente nas letras das canções que compõem o CD “Sobrevivendo no Inferno”, como transcrito em [B].    
 
Resposta da questão 3: 
 [A] 
 
[A] Incorreta. As palavras “elegantes” formam um grupo das quais o autor também gosta; no entanto, a própria redação da carta 

mostra a habilidade que o candidato tem em lidar com os diversos registros de linguagem. 
[B] Correta. A etimologia indica que “vermiforme” é composta por radicais latinos: verm(i)- (verme) e formi (forma). 
[C] Correta. De modo informal, o candidato insiste no uso do termo “palavra”, tema de sua carta-currículo; no contexto destacado, 

indica diálogo. 
[D] Correta. A reincidência tem objetivo de ratificar o gosto do futuro roteirista por palavras.   
 
Resposta da questão 4: 
 [D] 
 
[A] Incorreta. Para o cargo de roteirista, a linguagem informal da carta é perfeitamente possível. 
[B] Incorreta. A estratégia do candidato a roteirista é mostrar seu domínio com as palavras, fato necessário ao cargo. A interlocução 

presente é típica do gênero textual. 
[C] Incorreta. O candidato consegue tecer com eficiência um texto em que a conotação domina, ao personificar uma série de 

palavras. 
[D] Correta. A função poética predomina, uma vez que o candidato domina a capacidade de lidar artisticamente com as palavras, 
apesar de a função apelativa ser sua intenção.   
 
Resposta da questão 5: 
 [E] 
 
As frases transcritas em [E] constituem exemplos de linguagem formal e de linguagem coloquial, respectivamente, já que a primeira 
obedece às normas da gramática normativa e a segunda, “Me adianta essa, vai...”, pela situação de próclise do pronome em início 
de oração é típica da fala do cotidiano.   
 
Resposta da questão 6: 
 [B] 
 
No texto, o tom de humor decorre da incompatibilidade entre a linguagem pomposa da missiva e o papel social do remetente, um 
contabilista, e o da destinatária, a filha de um tabeliăo local. Assim, é correta a opçăo [B].   
 
Resposta da questão 7: 
 [D] 
 
O humor é instaurado pelo caráter ambíguo da fala de Hagar que se dirige à sua esposa como se tratasse de uma terceira pessoa, 
o que leva Ed Sortudo a tecer a hipótese de que o brinde era dedicado a alguma mulher por quem o amigo se havia apaixonado 
no passado. Assim, é correta a opção [D].   
 
Resposta da questão 8: 
 [A] 
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O diálogo das cobras alude à linguagem de um determinado grupo de profissionais, que se utilizam de palavras, expressơes ou 
siglas de sua área de atuaçăo, difícil de ser entendida por quem năo se iniciou na sua prática, tipo de linguagem conhecido na área 
da comunicaçăo como jargăo. Desta forma, o cartum produz humor brincando com a caracterizaçăo da linguagem utilizada em 
uma esfera de comunicaçăo específica, como se afirma em [A].   
 
Resposta da questão 9: 
 [C] 
 
No texto predomina a função referencial ou denotativa da linguagem, que visa a informar o leitor sobre a disponibilização de 
acesso a imagens de obras de arte que fazem parte da coleção do Instituto de Arte de Chicago, fornecendo também instruções de 
como utilizar o programa. Assim, é correta a opção [C].   
 
Resposta da questão 10: 
 [D] 
 
O texto tem como objetivo esclarecer que os termos “publicidade” e “propaganda”, embora sejam usados indistintamente no Brasil, 
representam conceitos diferentes. Enquanto o primeiro se refere a atividade associada à divulgação de ideias com o objetivo de 
influenciar um comportamento, o segundo visa o público a consumir um produto, serviço ou marca. Assim, é correta a opção [D].   
 
Resposta da questão 11: 
 [B] 
 
Ao afirmar que o uso do símbolo jogo da velha, que permite reagrupar mensagens sobre um mesmo assunto e servir de trampolim 
para mobilizações em massa, o texto evidencia que a incorporação desse recurso expressivo pela sociedade o flexibilizou e o 
potencializou, como se afirma em [B].   
 
Resposta da questão 12: 
 [D] 
 
Quando o soldado Manoel Coelho, em carta datada de 1807, rejeita enfaticamente o casamento imposto pelo pai da moça que 
havia seduzido com a frase “Nem por bem, nem por mar!”, revela que a troca do fonema “l” por “r”, típica da forma variante do 
português brasileiro atual, já figurava no português antigo escrito. Assim, é correta a opção [D].   
 
Resposta da questão 13: 
 [C] 
 
A necessidade de adequar o discurso a situações concretas exige que o texto acadêmico opte pelo uso da linguagem formal que se 
caracteriza pelo rigor sintático, pela riqueza do vocabulário de tipo erudito e pelo uso de formas de tratamento adequadas ao 
contexto e ao público específico a que se dirige. Assim, é correta a opção [C].   
 
Resposta da questão 14: 
 [E] 
 
A imagem de uma caneta com pouca tinta vermelha associada às frases do cartaz, “Doe sangue” e “É simples e faz muito bem à 
saúde”, é utilizada na campanha para mostrar ao possível doador que a reserva do banco de sangue está chegando ao fim, como 
se afirma em [E].   
 
Resposta da questão 15: 
 [B] 
 
O poema de Manuel Bandeira, que acompanha a música do compositor Heitor Villa-Lobos, exalta o sertão do Cariri através de 
recursos linguísticos do tipo dialetal-social, característicos da fala popular. Termos como “Cadê” (advérbio de interrogação 
correspondente à forma contraída da expressão “que é de”) “pra”, “alembrá”, assim como a supressão do “r” no final de vocábulos 
(“cantadô”, amô e querê) são exemplos dessa variedade popular da língua portuguesa, como se afirma em [B].   
 
Resposta da questão 16: 
 [E] 
 
A imagem de animais e objetos com que muitas vezes são apelidadas, jocosamente, crianças e adolescentes, associada à frase 
“Bullying, isso não é brincadeira”, evidencia que a campanha tem como objetivo alertar sobre a relação existente entre o bullying e 
determinadas brincadeiras, como se afirma em [E].   
 
Resposta da questão 17: 
 [A] 
 
[A] Correto. O poeta privilegia a função poética da linguagem, apostando na rima entre “pena” e “pequena”, além da seleção do 

par antitético “tudo X pequena”. 
[B] Incorreto. O poeta não tem como objetivo abordar elementos referentes ao padrão de comportamento linguístico nos 

diferentes segmentos sociais. 
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[C] Incorreto. O aspecto artístico dos versos não tem como fundamento elementos morfológicos e suas funções desempenhadas 
no período. 

[D] Incorreto. A relação entre a linguagem e seus usuários não é o cerne da criação poética apontada. 
[E] Incorreto. A intencionalidade da linguagem e a produção realizada pelos usuários não são abordadas pelo poeta nos versos 
apontados.   
 
Resposta da questão 18: 
 [A] 
 
A combinação dos elementos verbais e não verbais do material publicitário do enunciado não permite deduzir a inclusão de outros 
tipos de crimes, como pedofilia e estupro, na campanha contra maus tratos à criança, o que invalida o item [IV]. Também a 
proposição [VI] é incorreta, pois os elementos textuais que acompanham as imagens (“cintos são para serem vestidos e não 
temidos”, “não há desculpas para os maus-tratos contra as crianças”) são essenciais para a decodificação da mensagem. Como as 
demais são verdadeiras, é correta a opção [A].   
 
Resposta da questão 19: 
 [C] 
 
A expressão “Estava montado o angu” que, em linguagem popular corresponde a estava instalada a confusão, destoa da variedade 
linguística formal predominante no texto. Assim, é correta a opção [C].   
 
Resposta da questão 20: 
 [B] 
 
No poema “Reclame”, Chacal instrui, ironicamente, o leitor a proceder de uma determinada forma para que possa relacionar-se 
bem com o mundo, utilizando para tal verbos no imperativo (“use”, “transforme”), recurso típico da técnica publicitária, em que a 
ordem, a persuasão e a sedução predominam em frases de teor injuntivo. Assim, é correta a opção [B].   
 
Resposta da questão 21: 
 [B] 
 
Como a execução do hino nacional acontece normalmente em situações públicas, formais e convencionais, o autor da letra adota a 
norma culta, conjunto de regras e padrões linguísticos usados por falantes com alto nível de escolaridade. Assim, é correta a opção 
[B].   
 
Resposta da questão 22: 
 [D] 
 
Em sua conversa com o pai, Calvin recorre à estratégia do elogio para induzi-lo a compactuar com ele na intenção de se libertar da 
tarefa de ajudar a mãe na cozinha, ou seja, atribui seu ponto de vista ao interlocutor para que o apoie no seu propósito. Assim, é 
correta a opção [D].   
 
Resposta da questão 23: 
 [D] 
 
O artigo extraído da revista Veja fornece ao leitor informações do aplicativo Whatscine que, conectado à rede de wi-fi de cinemas e 
teatros, descreve o que ocorre na tela ou no palco permitindo ao usuário ouvir a narração em seu celular com o espetáculo em 
andamento. Assim, é correta a opção [D], pois a mensagem é centrada na necessidade de transmitir dados sobre o aplicativo de 
maneira direta e objetiva, ou seja, usando linguagem denotativa.   
 
Resposta da questão 24: 
 [A] 
 
Segundo Paulo Freire, a atividade da escrita adquire especial importância na capacidade de convencer pessoas a transmitir seus 
pensamentos, atraindo aqueles que o leem para a realização de seus próprios sonhos. Ou seja, os textos devem exercer a função 
conativa, a fim de levar o leitor a realizar ações, como se afirma em [A].   
 
Resposta da questão 25: 
 [A] 
 
A função referencial tem como objetivo a transmissão de dados da realidade de uma maneira direta e objetiva, evitando assim o 
discurso literário em que predominam adjetivações ou figuras de linguagem. Assim é correta a opção [A].   
 
Resposta da questão 26: 
 [B] 
 
Na descrição cronológica de fatos que influenciaram a língua portuguesa no Brasil, o autor destaca a miscigenação linguística, 
decorrente da incorporação de vários falares às línguas faladas originalmente pelos povos indígenas: o português heterogêneo do 
colonizador, as línguas africanas, italianas, japonesas, alemãs e árabes, entre outras. Assim, é correta a opção [B], pois a língua 
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portuguesa no Brasil, um dos elementos de identidade nacional, resulta da diversidade linguística resultante da interação entre 
falantes de línguas e culturas diferentes.   
 
Resposta da questão 27: 
 [E] 
 
É correta a opção [E], pois o uso de expressões como “está difícil largar” e “ir se acostumando” no anúncio revela que marcas 
linguísticas típicas da oralidade em campanhas educativas têm a função de atingir o público-alvo de forma mais direta e eficaz.   
 
Resposta da questão 28: 
 [A] 
 
A representação de dois depósitos de recolha de lixo com as indicações de materiais a que se destinam e a da garrafa pet sobre 
um pedaço de tecido sugerem que a principal estratégia da campanha é convencer o leitor a reaproveitar o material para que 
possa ser reciclado. Assim, é correta a opção [A].   
 
Resposta da questão 29: 
 [E] 
 
A imagem de um automóvel que atende ao sinal de trānsito ao manter-se afastado durante a ultrapassagem a um ciclista, assim 
como as frases que apelam ą consciźncia do motorista para dar preferźncia a veķculos menores a fim de evitar acidentes 
demonstram que o texto tem como objetivo propor mudanēas de postura por parte de motoristas, conforme se afirma em [E].   
 
Resposta da questão 30: 
 [E] 
 
A associação de termos verbais no imperativo (“rompa”, “denuncie”) com a imagem de três mulheres que cobrem os olhos, boca e 
ouvidos – sugerindo a passividade perante diversos tipos de assédio de que frequentemente são vítimas – indica que a campanha 
busca convencer o leitor a mudar seu comportamento. Assim, é correta a opção [E].   
 
Resposta da questão 31: 
 [B] 
 
Ao falar da entrega da crônica na própria crônica, Antônio Prata vale-se do recurso da metalinguagem.   
 
Resposta da questão 32: 
 [B] 
 
A frase que encerra o trecho de Zizek constitui exemplo de metalinguagem, função da linguagem que descreve e fala sobre os 
códigos que compõem a linguagem em si, ou seja, reenvia o código utilizado à própria língua e a seus elementos constitutivos. 
Assim, é correta a opção [B].   
 
Resposta da questão 33: 
 [B] 
 
[A] Incorreto. Há referência metalinguística em “essa palavra”. 
[B] Correto. Não há referência ao próprio código no trecho apresentado. 
[C] Incorreto. Há referência metalinguística em “palavra”. 
[D] Incorreto. Há referência metalinguística em “essa expressão”.   
 
Resposta da questão 34: 
 [D] 
 
A opção [D] apresenta características de um texto narrativo (“enredo fictício, com elementos como personagens, tempo, espaço e 
voz narrativa”) e não, epistolar. Assim, a opção [D] é incorreta.   
 
Resposta da questão 35: 
 [B] 
 
A proposição [II] destoa das afirmações contidas em [I] e [III] que apontam as características principais da carta de Graciliano Ramos 
a Portinari. Além da interlocução entre emissor e destinatário, com papéis bem definidos, nota-se presença da função emotiva na 
manifestação de sentimentos do emissor (“nossa pobre gente”, “o que mais me comoveu, e isto me horroriza”), da função conativa 
(uso de vocativo no endereçamento e verbos na primeira pessoa do plural) e da referencial, no tratamento de assunto “arte”.  
 
Assim, é correta apenas a opção [B].   
 
Resposta da questão 36: 
 [B] 
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O uso de vocabulário típico da linguagem coloquial, que não exige a atenção total às regras da gramática padrão como “num”, 
“tiquinho”, “buscação” e “proseio”,  é coerente com o cotidiano simples da realidade rural, conferindo verossimilhança à descrição. 
Assim, é correta a opção [B].   
 
Resposta da questão 37: 
 [E] 
 
No último parágrafo, a função apelativa, perceptível nos pronomes em segunda pessoa [“você vai acompanhar”, “(você) vai 
perceber”], permite deduzir que o autor pretende influenciar o interlocutor a ler a obra, como se afirma em [E].   
 
Resposta da questão 38: 
 [E] 
 
No poema, a repetição da expressão “meu lugar” associada ao topônimo Gerimum (grafado com “g” ao invés de “j” como seria 
recomendado na norma padrão para designar o fruto vulgarmente conhecido como abóbora) enfatiza a forte relação do eu lírico 
com o seu lugar de origem. Assim, é correta a opção [E].   
 
Resposta da questão 39: 
 [D] 
 
Expressões como “mano”, ‘tá”, “ora pois”, “cara”, “comunas” e “da vida” das frases em [A], [B] e [C] são típicas da linguagem falada. 
Apenas o período transcrito em [D] não apresenta essas marcas de oralidade.   
 
Resposta da questão 40: 
 [C] 
 
É correta a opção [C], pois, ao afirmar que o Brasil é um dos países mais ameaçados por desastres naturais violentos e 
devastadores, o texto verbal que acompanha a imagem provoca comoção no público leitor, reforçando a imagem da natureza 
como um agressor e um inimigo temido pela sua avassaladora força de destruição.   
 
Resposta da questão 41: 
 [E] 
 
A função referencial da linguagem tem como compromisso a informatividade, por isso a mensagem está centrada no referente, ou 
seja, naquilo de que se fala. No texto de Daraya é visível a intenção de divulgar, de forma objetiva, uma tecnologia que permite 
coletar resíduos do fundo do mar até a profundidade de três metros. Assim, é correta a opção [E].   
 
Resposta da questão 42: 
 [B] 
 
Ambos os textos são metalinguísticos, pois o primeiro aborda os fundamentos da gramática padrão e o segundo traduz a emoção 
do narrador ao deparar-se com textos de autores consagrados. Ou seja, coloca o foco no “com o que" se constrói a mensagem, 
sendo o código utilizado o seu próprio objeto, como se afirma em [B].   
 
Resposta da questão 43: 
 [B] 
 
A mensagem “Leia para uma criança” que encabeça o texto publicitário tem como objetivo a conscientização dos brasileiros sobre 
a importância de a formação leitora começar na infância, como se afirma em [B].   
 
Resposta da questão 44: 
 [D] 
 
A frase exclamativa “Ah, que sentimento sublime é o arrependimento!” expressa um conceito positivo sobre o arrependimento, o 
que é desmentido pela reação das figuras femininas apresentadas na sequência de imagens que constituem o quadrinho. Assim, é 
correta a opção [D], pois, o fato de essas atitudes remeterem ao mesmo conceito inicial confere unidade ao conjunto.   
 
Resposta da questão 45: 
 [B] 
 
A função referencial caracteriza-se pela objetividade e pelo compromisso com a informatividade da mensagem, o que se exige de 
um texto de dimensão científica, como de John McCrone, “Como o cérebro funciona,”. Assim, é correta a opção [B].   
 
 


