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alterado para 

3 A O narrador concluiu “que assim é o amor” APÓS considerar as informações apresentadas 

no parágrafo inicial do texto. A expressão “por fim” indica a ideia de tempo. 

INDEFERIDO  

4 B O pronome pessoal de primeira pessoa do singular EU corresponde semanticamente ao 

pronome pessoal de primeira pessoa do plural NÓS. 

INDEFERIDO  

6 E Na opção b), o NA é uma contratação da preposição EM com o artigo definido A. Apenas o 

“n” representa a preposição. 

“Instrumento” significa também “utensílio”, objeto que se utiliza para algum fim, pelo qual 

se produz alguma coisa. Nesse caso, “o luxo do grande artista” é “atingir o máximo de 

matizes” utilizando a menor quantidade possível de elementos. 

INDEFERIDO  

8 D O processo de composição por justaposição ocorre por meio da união de duas ou mais 

palavras, com sentidos próprios, para formar uma nova palavra com um novo sentido, sem 

que nenhuma delas perca qualquer elemento. O substantivo ARCO-ÍRIS é formado pela 

justaposição do substantivo ARCO com o substantivo ÍRIS. O único item que apresenta 

outro exemplo de justaposição é a opção d), onde se encontra o substantivo GIRASSOL, 

que é formado pela justaposição da forma verbal de terceira pessoa do singular do presente 

do indicativo GIRA ao substantivo SOL.  

O verbo SUPERFATURAR, na opção e), é formado pelo processo de derivação por 

INDEFERIDO  



prefixação, ou seja, por meio da anteposição do prefixo SUPER ao verbo FATURAR. 

9 E O verbo “ostentar” significa “mostrar com orgulho” e é com esse sentido que ele está sendo 

empregado no texto apresentado, não havendo ali nenhuma conotação de desdém ou de 

hostilidade. 

 

INDEFERIDO  

11 C No fragmento apresentado, apenas a forma verbal de primeira conjugação FICAVA se 

encontra no pretérito imperfeito do indicativo. A única forma verbal de segunda 

conjugação flexionada naquele tempo encontra-se na alternativa c): ENCHIA. 

INDEFERIDO  

12 D A única expressão sublinhada que não corresponde a um advérbio de lugar encontra-se na 

alternativa d). LUGAR-COMUM é um substantivo composto e significa “trivialidade”, 

“ideia que se repete constantemente”. 

INDEFERIDO  

14 A O texto é predominantemente NARRATIVO, com algumas passagens descritivas. INDEFERIDO  
 

 


