
SABATINA DO BARÃO



Questão 1
Julgue as afirmativas abaixo, com base em aspectos linguísticos e semânticos do 
texto.

I. Embora não seja característica do gênero textual crônica, a autora baseia-se em
experiência pessoal a fim de refletir acerca de tema filosófico, no caso, o sofrimento
humano.

II. A posposição do termo “simples” ao substantivo a que se refere, em “É simples
coincidência?” (2º parágrafo), manteria o sentido original do texto.



Questão 1
Julgue as afirmativas abaixo, com base em aspectos linguísticos e semânticos do 
texto.

I. Embora não seja característica do gênero textual crônica, a autora baseia-se em
experiência pessoal a fim de refletir acerca de tema filosófico, no caso, o sofrimento
humano. (E)
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“simples” anteposto = isento de significações secundárias; mero, puro.
“simples” posposto = sem luxo, sem ostentação; singelo, modesto; espontâneo.



III. No terceiro parágrafo, a preposição “por”, em “que, por mais normal que seja uma
vista, um dos olhos vê mais que o outro” e em “E, por ser mais sensível, disse ele,
prende o corpo estranho”, expressa sentidos distintos.

IV. Os verbos de elocução perguntar e dizer, presentes, respectivamente, em “Da
última vez, perguntei ao doutor Murilo Carvalho” e em “E, por ser mais sensível, disse
ele”, evidenciam o emprego do discurso direto no texto.
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IV. Os verbos de elocução perguntar e dizer, presentes, respectivamente, em “Da
última vez, perguntei ao doutor Murilo Carvalho” e em “E, por ser mais sensível, disse
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“— Por que sempre o olho esquerdo? É simples coincidência?”

“E, por ser mais sensível, disse ele, prende o corpo estranho, não o expulsa.”

concessão = embora



Questão 2
Considerando aspectos sintáticos do texto, julgue os itens abaixo.

I. Caso o advérbio “automaticamente”, em “o outro automaticamente se entrefecha”
(1º parágrafo), fosse isolado por vírgulas, a colocação pronominal correta seria a
ênclise: o outro, automaticamente, entrefecha-se.

II. Em “Quatro vezes no decorrer de menos de um ano um objeto estranho entrou no
meu olho esquerdo: duas vezes ciscos, uma vez um grão de areia, outra um cílio.” (1º
parágrafo), os dois-pontos foram empregados a fim de anunciar a explicação do termo
“Quatro vezes”.
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III. Em “Ele respondeu não” (3º parágrafo), tem-se exemplo de derivação imprópria no
emprego da palavra “não” como complemento direto do verbo responder. (C)

Ele respondeu não.
S VTD OD

IV. Atenderia à prescrição gramatical a reescrita da oração “Chamou-o de ‘olho
diretor’” (3º parágrafo) como Chamou-lhe “olho diretor”. (C)

Chamou-o “de olho diretor”
VTD OD PO

Chamou-lhe “olho diretor”
VTI OI PO


