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Original 

Justificativa Deferido/ 
Indeferido 

Gabarito 
alterado 

para 

01 C O gabarito oficial está correto. Somente as afirmativas II, III e V estão de acordo com o texto. 
Na afirmativa I: os fatos determinantes dos apelidos foram distintos. “Gaúcho”, por ter nascido no 
Rio Grande do Sul, com sotaque carregado. “Pechada”, por ter usado este termo regional na 
justificativa do atraso à aula. 
Na afirmativa IV: pela reação da professora, constata-se que ela também não entendeu com clareza a 
frase do Rodrigo. 
Na afirmativa VI: de acordo com o texto, a professora teve de se esforçar para convencer o gordo 
Jorge, mas não consta que ele não tenha se convencido. 

INDEFERIDO  

02 E O gabarito oficial está correto. Com a frase transcrita do texto, a professora estava dando destaque 
ao fato de a unidade da língua ser um aspecto positivo, por facilitar a comunicação entre todos os 
brasileiros, embora com pequenas variações. 
A opção D não responde, pois o destaque da frase transcrita não está nas variações da língua, mas 
no fato de os brasileiros falarem a mesma língua. 

INDEFERIDO  

03 A O gabarito oficial está correto. A professora ensinou que em português tanto o pronome “tu” quanto 
o pronome “você” estão corretos para o tratamento da pessoa com quem se fala. A opção C não 
responde, porque o tratamento com o pronome “tu” em português pode ser usado por qualquer 
falante, e não apenas pelos gaúchos. 

INDEFERIDO  

04 A O gabarito oficial está correto. Trata-se de questão de pontuação em que se pede a justificativa de 
diferença de pontuação entre as duas frases. A fala em duas frases indica que o falante fez pausa 
entre o termo sujeito e o predicado, para melhor ser entendido pela professora (a quem ele se 
dirigia). Ao contrário da primeira fala, na qual, não fazendo a pausa, não houve pontuação, o que 
prejudicou o entendimento. 

INDEFERIDO  

05 C O gabarito oficial está correto. Na letra C, para estar de acordo com a norma culta, a redação correta 
é: “Se você vir que não dá, não faça”. 
Nas demais opções as correções foram feitas em consonância com a norma culta. 

INDEFERIDO  
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06 B O gabarito oficial está correto. Como na voz passiva não se expressou o agente da passiva, na voz 
ativa o verbo deve ser expresso na 3ª pessoa do plural, indicando o sujeito indeterminado. Por isso a 
redação conforme a opção B: “No primeiro dia de aula, já estavam chamando o aluno novo de 
„Gaúcho‟”. 

INDEFERIDO  

07 E O gabarito oficial está correto. Na opção E, os elementos grafam-se separados, por se tratar da 
preposição “por” seguida do pronome relativo “que”. 
No programa consta: “Sistema ortográfico em vigor”, e ainda “Pronome relativo”. 

INDEFERIDO  

08 D O gabarito oficial está correto. A professora depreendeu o significado de “pechar”: “bater” (está no 
texto, no parágrafo 21). Das palavras relacionadas, a única sinônima de “bater” é “abalroar”. 

INDEFERIDO  

09 A O gabarito oficial está correto. As regências mais adequadas à norma culta, respectivamente, são: 
“chegar a” e “explicar a”. 

INDEFERIDO  

10 B O gabarito oficial está correto. Normas de acentuação gráfica: “gaúcho” e “Grajaú”: “u” como 
segunda vogal de hiato; “automóvel” e “incrível”: palavras paroxítonas terminadas em "L"; 
“português” e “você”: palavras oxítonas terminadas em “E” fechado, seguidas ou não de “S”. 

INDEFERIDO  

 
 


