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Número da 

Questão 

Gabarito 

Original 
Justificativa 

Deferido ou 

Indeferido 

Gabarito 

alterado para 

1 C O texto é NARRATIVO e, quando o NARRADOR principal dá voz ao personagem da 

história (segundo parágrafo), este passa a ser também NARRADOR. Assim, temos a 

presença de dois narradores no texto. 

INDEFERIDO  

2 D O pronome ISTO está retomando o período imediatamente anterior a ele: “Querendo ser 

honesto, pensou em retificar as memórias à proporção que a vida as contrariava”. 

INDEFERIDO  

3 A Há duas ideias expressas no fragmento: a primeira é introduzida pelo conectivo SE e marca 

a ideia de CONDIÇÃO; a segunda VOU ESQUECER, MUITA COISA E MENTIR 

DEMAIS é a consequência da primeira. 

INDEFERIDO  

4 B Apenas a alternativa b) apresenta uma locução verbal que exprime um processo em fase 

inicial, explicitamente marcada pela forma verbal COMEÇOU. 

A locução verbal COMEÇOU A VIVER é compota pelo verbo auxiliar COMEÇAR, a 

preposição A que o rege e o verbo principal VIVER. 

INDEFERIDO  

6 C O SENTIDO CONCESSIVO está marcado pela conjunção subordinativa concessiva 

EMBORA. 

INDEFERIDO  

7 D A progressão das ideias presentes no textos se dão predominantemente por meio da 

apresentação de argumentos. 

INDEFERIDO  

8 E A única forma verbal de pretérito mais-que-perfeito sublinhada encontra-se na alternativa INDEFERIDO  



e) PRETENDERA. 

A forma verbal sublinhada na alternativa d) encontra-se no pretérito perfeito modo do 

indicativo. 

10 A O texto indica que as memórias foram escritas aos vinte anos. Não se tratava das memórias 

que tinham sido vividas na adolescência, mas das memórias de uma vida que ainda seria 

vivida, repleta de expectativas. 

 

A expressão DAS COISAS VERDES é um exemplo de conotação. O enunciado pede uma 

expressão correspondente em LINGUAGEM DENOTIVA que possa substituir a primeira. 

INDEFERIDO  

11 C O único uso não aceito encontra-se na alternativa C. INDEFERIDO  

15 D O conectivo SE introduz a ideia de hipótese. INDEFERIDO  
 

 


