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RESOLUÇÃO – SIMULADO UFRGS – 2o DIA 

Língua Portuguesa

01. Resposta: C
I. Incorreta: “se precisar de uma explicação para a fragilidade 

do pensamento crítico no país, aí está uma, das mais fortes.” 
(linhas 4-6). O fato de o Brasil ter sido o último a ter cursos 
superiores entre os países grandes da América Latina é uma 
das explicações (“das mais fortes”) para a fragilidade de 
nosso pensamento crítico.

II. Incorreta: “Em tempos de crise aguda, grandes pensadores 
nacionais podem oferecer olhares sobre o passado que nos 
ajudem a entender o presente – e talvez até inspirem algum 
otimismo sobre o futuro” (mote). No trecho, aponta-se para 
a possibilidade (“talvez até inspirem”) de que a leitura de 
grandes pensadores nacionais venha a permitir uma postura 
otimista acerca do futuro.

III. Correta: “Gilberto Freyre, com Casa-Grande & Senzala 
(1933), e Sérgio Buarque de Holanda, com Raízes do Brasil 
(1936), são os dois casos mais salientes: ambos legíveis até 
agora, mergulharam no passado do país para diagnosticar 
nosso modo de ser. As generalizações de um e outro soam 
agora um tanto forçadas” (linhas 53-59).

02. Resposta: E
I. Incorreta: reler 3o parágrafo.
II. Correta: reler “Manuel Bonfim apresenta em 1905 seu im-

pressionante ensaio América Latina: Males de Origem, que 
inspirou nosso Simões Lopes Neto e forneceu-lhe argumen-
tos para defender a miscigenação como o melhor caminho 
para o Brasil.” (linhas 30-34).

III. Correta: reler “Simões Lopes Neto e forneceu-lhe argumen-
tos para defender a miscigenação como o melhor caminho 
para o Brasil. Essa tese estava longe de ser aceita pacifi-
camente, bastando lembrar o caso de Sílvio Romero, um 
pensador intenso e contraditório, que, mesmo simpático ao 
mundo popular, defendia a tese do branqueamento, em po-
sição parecida com a de Oliveira Vianna, jurista e historiador, 
um eugenista.” (linhas 32-40).

03. Resposta: B
As afirmativas I e II estão incorretas porque, em nenhum mo-
mento, o autor opina sobre a visão que os dois autores citados 
apresentam em sua obra. Ao utilizar “apostando” (linha 72), 
refere-se apenas à crença de Celso Furtado; o mesmo o faz ao 
empregar “horizonte” (linha 75) e “otimismo” (linha 77) quan-
do aborda a obra de Darcy Ribeiro. Já quando faz referência à 
obra de Raymundo Faoro, o autor do breve ensaio posiciona-
-se favoravelmente às opiniões desse pensador, atribuindo-lhe 
senso de exatidão quando de sua análise acerca das relações 
de poder no Brasil.

04. Resposta: D
I. Correta: o travessão em “nos ajudem a entender o presen-

te – e talvez até inspirem algum otimismo sobre o futuro” é 
apenas enfático. 

II. Incorreta: em “Dos países grandes da América, o Brasil foi o 
último a ter cursos superiores, e universidade digna do nome, 
entre nós, não chega a ter um século de vida”, a primeira vír-
gula isola um adjunto adverbial antecipado; a segunda isola 
orações coordenadas cujos sujeitos são diferentes.

III. Incorreta: os dois-pontos introduzem uma explicação, fun-
ção que não cabe aos dois-pontos.

05. Resposta: A

Em “países grandes”, o adjetivo refere-se às dimensões dos 
países; em “grandes países” o adjetivo passaria a fazer alusão 
ao nível de desenvolvimento dos países.

06. Resposta: C

No trecho, o emprego da palavra “misto” não é figurado, vis-
to referir-se tão somente à mescla de dois assuntos que com-
põem a obra de Euclides da Cunha.

07. Resposta: B

O nexo “se” é uma conjunção condicional, que exprime pro-
babilidade quando as orações que une têm como núcleo fu-
turo do subjuntivo + futuro do presente do indicativo (ou o 
presente do indicativo com este valor): “se precisar de uma 
explicação para a fragilidade do pensamento crítico no país, 
aí está (estará) uma, das mais fortes.” O nexo “mesmo” faz as 
vezes de conjunção concessiva, visto que pode ser substituído 
por “embora” no contexto. O nexo “que” classifica-se como 
conjunção comparativa no contexto, já que vem acompanhada 
de “mais do”.

08. Resposta: A

A resposta correta é a letra A, já que a reescrita em I é a úni-
ca que faz a transposição correta para voz passiva analítica, 
apresentando o sujeito, o verbo “ser”, o particípio e o agente 
da passiva decorrentes, respectivamente, do objeto direto, da 
forma verbal nuclear e do sujeito do trecho original, além de 
manter o sentido original.

09. Resposta: D

A fim de formar um substantivo a partir do particípio (com valor 
de adjetivo) aceita, por meio da anexação do sufixo (i)dade, é 
necessário, antes, agregar o sufixo -bil: aceitabilidade.

10. Resposta: C

Usa-se à devido à regência do verbo “chegar”, (a) + o artigo 
feminino que antecede a palavra “cidade” (a). Usa-se onde 
para designar o lugar em que se está. Usa-se a devido ao 
fato de ser apenas preposição, regida pelo nome “metido”, 
antecedendo nome masculino “engraçado”. Por último, o a 
apenas preposição, pois a palavra “Belém” não admite artigo 
antecedendo-a.

11. Resposta: C

A fim de apreender o sentido global do texto, o leitor tem de 
atentar para a extratextualidade da qual se valeu Scliar: a noi-
te em que Maria e José buscavam abrigo para que a mulher 
desse à luz. Em Belém, abrigaram-se em uma manjedoura; os 
Três Reis Magos, guiados pela Estrela Guia, também para lá 
se dirigiram, com o objetivo de saudar o nascimento daquele 
considerado pela religião católica o salvador da humanidade. 
O autor revisita esse episódio à luz da modernidade (atente 
para o fato de se falar em hotéis, que não existiam na época 
da passagem bíblica).

12. Resposta: E

A locução verbal “estão usando” revela ação ocorrida no mo-
mento da fala do gerente de um dos hotéis aos quais se dirigiu 
o casal; a substituição proposta (pelo pretérito perfeito com-
posto do indicativo – exprime ação iniciada no passado, a qual 
se prolonga no presente) provocaria alteração de significado.
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13. Resposta: B

I. Incorreta: o adjetivo incógnitos refere-se a “um casal de co-
nhecidos artistas” (linha 40).

II. Correta: o pronome lhe refere-se ao cônjuge masculino que 
integra o casal de viajantes que busca vaga em hotéis, con-
forme se pode confirmar pelo uso do pronome de tratamen-
to “senhor” (linha 34).

III. Incorreta: apenas a primeira ocorrência da palavra que na 
linha 40 classifica-se como pronome relativo, portanto capaz 
de retomar o nome anteriormente enunciado; mesmo as-
sim, tal pronome relativo retoma o substantivo “hóspedes” 
(linha 42); as demais ocorrências classificam-se como con-
junção integrante.

14. Resposta: A

(F) Hotéis: acento justificado pelo fato de a palavra terminar 
com ditongo aberto (-éis). Alguém: acento justificado pelo 
fato de a palavra ser oxítona terminada em -em.

(F) A pluralização da expressão levaria o verbo para o plural 
veem, mas o acento gráfico não permaneceria, conforme o 
Acordo Ortográfico que passou a viger a partir de janeiro de 
2016.

(V) Suprimindo o acento gráfico, restaria (eu) exito, 1a pessoa 
do singular do presente do indicativo do verbo exitar.

(F) Diária: paroxítona terminada em ditongo crescente / Saíram: 

i sozinho na sílaba, formando hiato.

15. Resposta: D

As palavras pretende (linha 13) e tem (linha 14) seriam plurali-
zadas para concordarem com “senhor e senhora”.

16. Resposta: A

(2) Observe o verbo dicendi disse e a conjunção que, marcas 
de discurso indireto.

(1) Observe o travessão e o ponto de exclamação, que mar-
cam a fala do encarregado da portaria com o casal de via-
jantes.

(3) Observe o uso do pretérito imperfeito do indicativo (pre-
cisava), marca da transposição do presente do indicativo 
(discurso direto) para o discurso indireto.

(4) Observe o uso do futuro do pretérito do indicativo (seria), 
marca da transposição do futuro do presente do indicativo 
(discurso direto) para o discurso indireto.

17. Resposta: C

A supressão de uma vírgula marca a omissão de uma forma 
verbal, não de um nome; o substantivo “hotel” foi recuperado, 
no contexto, pelo numeral substantivado “segundo”, não pela 
vírgula.

18. Resposta: D

1 – errada: o termo “documentos” funciona como OD; logo, 
não poderia ser substituído por “-lhes” (funciona como OI).

2 – errada: não se acentua oxítona terminada em “-i”.

19. Resposta: E

Na linha 6, como é conjunção subordinativa conformativa; na 
linha 13, é pronome interrogativo; na linha 25, é conjunção su-
bordinativa comparativa.

20. Resposta: D

A palavra sob, no contexto do período, equivale a com. A pa-
lavra “sobre” não admite a mesma equivalência. O termo au-
tocrítica deve ser escrito junto e sem hífen, segundo as regras 
do Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. Já desmi-
tificar é a única forma correta, segundo a norma-padrão, de 
grafar a palavra.

21. Resposta: B

Linha 5: mito da mãe-mártir (1o).
Linha 13: mito do bom velhinho (2o).
Linha 18: mito do homem fortão (3o).
Linha 21: mito da esposa perfeita (4o).
Linha 26: mito de que a juventude é a glória (5o).

22. Resposta: D

De fato, os adjetivos são utilizados pela autora para qualificar 
o “homem fortão”, contudo não são sinônimos.

23. Resposta: C

A palavra escarafunchar também significa “limpar uma super-
fície com a unha, palito ou objeto pontudo”, todavia, no texto, 
significa “remexer em algum lugar, geralmente à procura de 
algo”.

24. Resposta: B

Apenas em II manteve-se o significado (transformação de voz 
passiva sintética em voz passiva analítica). Em I, foram suprimi-
das informações (a exemplo de “boa parte” e “vivermos”). Em 
III, o advérbio “só” transformou-se em adjetivo (= sozinho) e 
passou a qualificar o substantivo “velho”. No mínimo, perce-
be-se, no trecho reescrito, ambiguidade.

25. Resposta: A

Os dois-pontos introduzem uma explicação, papel que não é 
desempenhado pelo ponto e vírgula.


