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Indeferido) 
Gabarito mudado 

para: 

21 C 

O gabarito está correto: Letra C. A construção com 
palavras de significação antônima: “Nesta terra, onde 
plantando-se nascem a traição, a sordidez, a banalidade, 
também afloram a alegria, a ingenuidade, a esperança, a 
generosidade ...” caracteriza a argumentação de sentido 
opositivo. 

INDEFERIDO  

22 D 

O gabarito está correto: Letra D. O pronome relativo “cujo” 
tem como antecedente “Machado de Assis” , e não “este 
Brasil” Os dois períodos interrogativos a seguir no texto 
confirmam essa leitura. 

INDEFERIDO  

23 E 
O gabarito está correto: Letra E. Nesta opção a conjunção 
coordenativa foi empregada em sentido adversativo, e não 
aditivo, como nas demais opções. 

INDEFERIDO  

24 A 
O gabarito está correto: Letra A. Por norma de regência, a 
preposição que deve reger o pronome relativo na alteração 
feita no período é “sob”, e não “sobre”.  

INDEFERIDO  

25 B 

O gabarito está correto: Letra B. A conjunção “portanto” 
tem o sentido conclusivo, funcionando como uma tese em 
relação aos argumentos expressos na parte anterior do 
período.  

INDEFERIDO  

26 C O gabarito está correto: Letra C. Na opção C, não há INDEFERIDO  
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crase, o “a” é apenas preposição. O pronome 
demonstrativo “essa” não é empregado com artigo 
definido. 

27 D 

O gabarito está correto: Letra D. A significação contextual 
das palavras “sagas” e “grei” corresponde à das palavras 
“narrativas” e “famílias”, respectivamente. Nas demais 
opções, um dos significados, ou os dois, não têm 
correspondência com o sentido contextual de “sagas” e 
“grei”. 

INDEFERIDO  

28 A 

O gabarito está correto: Letra A. O sufixo –nça forma 
substantivos abstratos derivados de verbos, com o sentido 
de ato ou ação. O mesmo significado tem o sufixo –ção, de 
“traição”.  
O sufixo –eza forma substantivos abstratos derivados de 
adjetivos, com o sentido de estado ou qualidade. O mesmo 
significado tem o sufixo –idade, de “banalidade”. 

INDEFERIDO  

29 B 

O gabarito está correto: Letra B. O emprego do conectivo 
“a despeito de” acrescenta sentido concessivo ao período 
o qual, no texto, o período não tem. Os argumentos em 
favor de resposta na opção D não são pertinentes. 

INDEFERIDO  

30 E 
O gabarito está correto: Letra E. O segundo período 
funciona como aposto em relação ao primeiro. 

INDEFERIDO  

 


