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RESOLUÇÃO – SIMULADO UFRGS – 2o DIA 

Língua Portuguesa

01. Resposta: D 

Linha 8: pôde – trata-se do pretérito perfeito do indicativo.
Linha 38: suscita conforme dicionário.
1a lacuna da linha 58: hesita, conforme dicionário; 2a lacuna da 
linha 58: por que, equivalente a “por qual”.

02. Resposta: C 

Reler “A polícia de um soberano absoluto é ostensiva e brutal, 
porque o soberano absoluto não se preocupa em justificar de-
mais os seus atos. Mas a de um Estado constitucional tem de 
ser mais hermética e requintada.” (l. 15-18)

03. Resposta: E 

I. Correta: “Para obter esse resultado, a sociedade suscita mi-
lhares de indivíduos de alma convenientemente deformada. 
Assim como os “comprachicos” d’O Homem que ri, de Vic-
tor Hugo,...” (l. 33-36). 

II. Correta: “Mas foi Kafka, n’O Processo, quem viu o aspecto, 
por assim, dizer essencial e ao mesmo tempo profundamen-
te social. Viu a polícia como algo inseparável da justiça, e 
esta assumindo cada vez mais um aspecto de polícia.” (l. 
42-46).

III. Correta: “Para entrar em funcionamento, a polícia-justiça de 
Kafka não tem necessidade de motivos, mas apenas de estí-
mulos.” (l. 52-54).

04. Resposta: B 

1 – assim: equivalente a advérbio de modo (desse modo, 
dessa maneira).

2 – então: equivale a “naquele momento”.
2 – Mas: conjunção coordenativa adversativa; sobretudo: ad-

vérbio que equivale a “principalmente”. 
2 – como: equivale a “na qualidade de”.

05. Resposta: A 

I. Certa: “...o papel que a polícia estava começando a desem-
penhar no mundo contemporâneo. Fouché a tinha transfor-
mado (a polícia) em um instrumento preciso...” (l. 2-4). 

II. Errada: “Viu a polícia como algo inseparável da justiça, e 
esta (antecedente mais próximo) assumindo cada vez mais 
um aspecto de polícia.” (l. 44-46).

III. Errada: “não titubeia em tirar qualquer homem do seu trilho 
até liquidá-lo (o homem) de todo” (l. 56-57).

06. Resposta: B 

a) Tanta – dígrafo vocálico / qual – as duas letras são pronun-
ciadas.

b) Dezesseis / adquirira / acréscimo.
c) Arbítrio / absoluto – encontros consonantais.
d) H inicial não forma dígrafo.
e) Também – dígrafo vocálico / qu (ambas as letras são pro-

nunciadas) an (dígrafo vocálico).

07. Resposta: C 

Mas as de um Estado constitucional têm de ser mais herméticas 
e requintadas. Por isso, vão-se misturando organicamente 
com o resto da sociedade, pondo em prática um modelo que 
se poderia chamar de “veneziano”.

08. Resposta: E 
I. Certa: conforme dicionário, onipotente = cujo poder é ilimi-

tado.
II. Errada: Estado (com inicial maiúscula) significa governo político 

de um povo constituído em nação. Já com inicial minúscula 
significa cada uma das divisões territoriais de uma federação.

III. Certa: conforme dicionário, implacável = impiedoso, cruel.

09. Resposta: D 
1a lacuna: substituição por vocábulo masculino – abraçado 

ao violão.
2a lacuna: não se usa crase antes de artigo indefinido (uma).
3a lacuna: verbo haver indicando tempo decorrido (ou faz).
4a lacuna: utiliza-se a crase devido à regência do verbo respon-

der (l. 50 – quem responde responde a alguém).

10. Resposta: A 
Reler o trecho “mas aí comete um erro, um engano mortal: 
insensivelmente, automaticamente, seus dedos começam a 
dedilhar as cordas da guitarra, é o vício do velho roqueiro, do 
qual ele não pode se livrar nunca, nunca. Seu rosto se ilumina 
– refletores que se acendem? – e ele vai dizer que sim, que seu 
filho ama o rock tanto quanto ele, mas nesse momento zap –
aciono o controle remoto e ele some.”(l. 59-66)

11. Resposta: C 
Apenas a alternativa C apresenta reescrita adequada quanto 
ao que preconiza a língua padrão: “A mãe dele disse que ela 
gostaria de ganhar em dólar em um mês o número de vezes 
que ele trocava de canal em uma hora.”

12. Resposta: B 
I. Errada: observe que, na reescrita, o sujeito da forma nominal 

do verbo sentados é “os dias”.
II. Certa.
III. Errada: no contexto, “mudar” não é sinônimo de transfor-

mar, além disso o deslocamento dos vocábulos velha e 
certa altera o sentido do texto.

13. Resposta: C 
A forma verbal roça tem como sujeito “o microfone” (l. 45).

14. Resposta: D 
A supressão da vírgula nas alternativas A, B e C provocaria erro 
segundo a língua culta formal, bem como a alteração de sen-
tido na alternativa E. Já o acréscimo de vírgula em D atende 
ao que preconiza a língua padrão: trata-se de isolar o adjunto 
adverbial deslocado.

15. Resposta: E 
Conforme dicionário.

16. Resposta: C 
A forma verbal deixou é transitiva direta, assim como 
abandonou. Logo, a substituição daquela por esta não provo-
ca alteração na estrutura da oração. Já nas demais propostas, a 
substituição provocaria alteração quanto à regência.

17. Resposta: D 
Tem – concorda com o núcleo do sujeito, “busca” (l. 1).
Seja – a fim de manter o paralelismo exigido pela língua padrão 
(“...seja por suas ideias...”).
A – o verbo adotar é VTD.
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18. Resposta: E 

Observe “tornando-se a primeira mulher presa no Brasil 
(episódio inédito) por motivações políticas” (l. 27-28) e “cará-
ter transgressor de sua militância” (l. 33).

19. Resposta: B 

Observe que o deslocamento do marcador temporal ainda 
não modifica o fato de Pagu ter sido “adotada” pelo casal com 
a idade de 19 anos.

20. Resposta: A 

Conforme dicionário.

21. Resposta: E 

I. Errada: as aspas devem-se ao emprego conotativo da forma 
verbal.

II. Errada: o texto predominantemente instrucional (a exemplo 
de manuais) tem como objetivo ensinar a realização de uma 
ação; além disso, no texto percebe-se a existência de opi-
niões (“idealista Pagu”, por exemplo).

III. Errada: notícias podem ser assinadas; além disso, o texto 
vai além da mera informação – característica da notícia –, 
pois quem o escreveu posiciona-se, o que se observa, por 
exemplo, no 1o parágrafo.

22. Resposta: A 

Encaixa-se como exemplo de plural metafônico a palavra “im-
posto”, visto que, ao ser pluralizada, o primeiro “o” passa ser 
pronunciado de forma aberta [ó].

23. Resposta: B 

(V) O valor descrito na afirmativa constitui um dos usos do futu-
ro do pretérito do indicativo.

(V) O emprego do pronome relativo “que” – além do posses-
sivo – provocou a ambiguidade: tanto Tarsila quanto Pagu 
poderiam estar grávidas de seu (de quem?) primeiro filho.

(F) De acordo com a norma culta formal, a voz ativa correspon-
dente seria “A polícia de Getúlio Vargas prendeu-a.”, visto 
que pronomes retos não funcionam como complementos 
verbais em tal contexto.

24. Resposta: A 

A única alteração estrutural feita (a qual manteve a correção) 
foi o desenvolvimento da oração reduzida de particípio “ao 
participar...Santos”.
Tendo em vista que a expressão “Oswald e Pagu” funciona 
como sujeito tanto da forma verbal “passaram” quanto do in-
finitivo pessoal “participar”, este último não deveria ter sido 
flexionado. Além disso, pode ter ocorrido alteração de signifi-
cado, visto que – no trecho original – não há informação preci-
sa de que Oswald também participou da greve de estivadores.
Entre a oração “ela foi presa pela polícia de Getúlio Vargas” e 
“tornando-se a primeira mulher presa no Brasil por motivações 
políticas.” não ocorre relação de causa estabelecida pelo nexo 
“visto que”.

25. Resposta: C 

O plural de cidadão é cidadãos. Verão e corrimão admitem 
duas formas: respectivamente, verões e verãos / corrimãos e 
corrimões.
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