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1) No segundo caso. A expressão “à noite”, no final da oração, depois da vírgula, 
reforça a idéia de que o ato de percorrer a estrada aconteceu no período noturno. 

2) Os dois sentidos são: os marginais foram assassinados ou os marginais foram os 
assassinos. 

3) Na segunda oração, porque o adjetivo “grávida”, depois do verbo “voltou”, indica 
que a gravidez aconteceu na festa. 

4) Apenas a letra E. Neste caso, o adjetivo “silencioso” refere-se ao “corredor”. 
5) O enunciado ficaria da seguinte forma: Elias e Ramalho, meus amigos viajaram 

ontem. Os termos grifados funcionam como vocativo. 
6) As duas interpretações possíveis são: Até 24h daquele dia, mulher acompanhada 

não paga ingresso / Mulher não para ingresso se ficar por até 24h no local. 
7) A) As duas palavras são: “cerradas” (=fechadas) e “cerrar” (=fechar).  B) A dúvida 

acontece porque essas palavras são parônimas de outras, respectivamente 
“serradas” (=cadeia) e “serrar” (=cortar). 

8) A palavra em questão é “iminente” (=prestes a acontecer). A palavra correta para o 
contexto é eminente (=famoso, conhecido, ilustre). 

9) A palavra empregada indevidamente foi “discriminação” (=preconceito, 
separação). No lugar desse termo, deveria aparecer descriminação (=inocentar). 

10) As palavras que devem ser corrigidas são: “três”, “décadas”, “história”, “própria”, 
“época”, reconstruída”, “diários”, “ausência”, “período” e “parágrafos”. 

11) No segundo quadro, lê-se “pode” no lugar de “pôde”. Levando isso em 
consideração, observa-se um desrespeito a uma determinação da Igreja, porque o 
verbo se encontra no presente, indicando que a autorização ainda não aconteceu. 

12) A) O termo mais geral é “produto” , enquanto que o mais específico é “anti-
inflamatório”.    B) As palavras sinônimas são “medicamento” e “remédio”. 

13) A) As expressões informais são: “por cima da carne-seca”, “um inferno” e “entrar 
em parafuso”.     B) As substituições seriam, respectivamente: estar em 
superioridade ou vantagem, transtorno e perder o controle. 

14) As duas palavras ou expressões são: “navegando” e “rede”.  
15) A palavra “auto” refere-se a automóvel; entretanto, automaticamente é fita uma 

associação com a homófona “alto”, que sugere o nível elevado da loja (qualidade).  
16) O equívoco está no emprego da palavra grama no feminino (=mato, planta), 

quando o correto seria no masculino, por se tratar da medida de peso. Ficaria: 
...quinhentos gramas...  



17) Os neologismos (=termos criados, novos) empregados são: “lerdite”, 
“congressiosa” e “propinose”. Estão ligados à área médica e produzem efeito de 
humor e ironia, pelo fato de associarem falhas na conduta dos parlamentares a 
doenças e medicações  (lentidão do Congresso, propina). 

18) Sim. A afirmação é verdadeira, porque, em nossa língua, nem sempre o sufixo –ao 
indica grau aumentativo, como em papel / papelão. No caso de “portão”, temos 
uma palavra no grau normal, sem flexão; portanto, faz sentido a brincadeira com o 
tamanho/grau das palavras. 

19) As quatro palavras, empregadas de maneira expressiva e conotativa, são: 
“cultivar”, “semear”, “preservar” e “natureza”.  

20) A) Na expressão “o clássico”, o artigo definido é usado com a intenção de valorizar 
o jogo, enquanto que, no primeiro caso, o artigo definido igual, em nível, a partida 
com as demais.   B) O trecho que justifica a resposta anterior é: “... vão poupar 
parte de seus titulares hoje à tarde”. 

21) O homem está sendo mais valorizado, porque o artigo definido reforça a ideia de 
valorização do homem.  Ao contrário, o artigo indefinido “uma” pode ser 
entendido como qualquer, desqualificando o substantivo mulher. 

22) A) Fica implícito que vazaram mais de 75 litros. B) Os trechos são: “...já tinham 
retirado...” e“...75 litros da gasolina que penetrou...”.    

23) No primeiro caso, o título que se encaixaria seria: Os juros vão continuar altos? Já 
no segundo, ficaria: Os juros precisam ficar altos? 
24)  
25) Na primeira ocorrência:“...contam-se nos dedos...” 
26) A) O adjetivo é “inexistente”. B) O sentido absurdo está no fato de o vestibular 
não existir no Brasil.  C) O livro é inexistente no Brasil. 
27) Triplo e terço. 
28) A) O trecho é ambíguo: Vincenzo passou ou o irmão de Vincenzo passou.  B) 
Quando Vincenzo soube que havia passado no vestibular, ligou imediatamente para o 
irmão dele. 
29) A) A conversa entre mim e o treinador foi interessante. B) A conversa entre o 
atleta e mim foi interessante.  C) Treinador, a conversa entre mim e você foi interessante. 
30) A elipse aparece no trecho “...Pedro, mais dissimulado...”, com a omissão do verbo 
(era). 
31)  O fato de a pessoa ter mais do que dois rins: “...os demais...” 
32) Os contribuintes mortos precisam ficar atentos. 
33) No segundo caso, porque existem dois dias de folga, na semana. 
34) A) Sim – “...permanecendo todas as outras qualidades nutricionais...” b) Não, 
porque “...nele quase toda a gordura é retirada...” 
35) Se eu não estivesse atento e não tivesse olhado o rótulo, o paciente teria morrido. 
36) O uso do verbo no pretérito (“apresentaram”), quando o correto seria no tempo 
futuro (apresentarão). 



37) As formas verbais inadequadas são: “mantiam” e “ir”. Corrigindo: mantinham e 
for. 
38)  A) “... os menores de 18 anos de irem a motéis e rodeios sem a companhia ou 
autorização dos pais.” B) ...os menores de 18 anos de irem a rodeios sem a companhia ou 
autorização dos pais e de irem a motéis. 
39) A) Em novembro. B) Em outubro. C) Outubro. D) As informações se referirem ao 
mesmo mês (outubro). E) “...em comparação ao mês de setembro, quando custava...” 
40) No primeiro, porque foi feita uma afirmação sobre a aprovação. No segundo, a 
palavra “se” indica uma condição. 
41) A) O local está pintado, com tinta fresca. B) A pessoa está pintada e não deve se 
sentar. 
42) A) Refere-se à palavra “ideia”. B) Refere-se às palavras “projetos e ideias”. 
43) Na segunda situação, porque a palavra “com” indica proximidade. 
44) O trecho correto ficaria: Só uma coisa pode convencer você a trocar seu guia 

Brasil: o guia Brasil 2003. 

45) Em A, o eleitor – que é sujeito da oração – deseja justificar o voto.Trata-se de 

uma afirmação.  Já em B, a palavra “eleitor” funciona como vocativo, ou seja, é feita 

uma pergunta ao eleitor. 

46) As roupas que devem ser entregues no mesmo dia precisam ser recolhidas até 

as 10h. Para as entregas de urgências ou para as roupas que forem entregues depois 

das 10h, serão cobrados 50% a mais do valor, caso o cliente queira o serviço para o 

memso dia. 

47) No primeiro caso, “noite” é o sujeito. No segundo, “à noite” é uma expressão que 
indica o tempo de chegada de uma pessoa (“ela”).    
48) A palavra correto no contexto seria TRÁFICO (=comércio ilícito). 
49) Placa corrigida: VISITANTES, MANTENHAM-SE À DIREITA. 
50) Se o local é aberto todos os dias, fica incoerente registrar, durante a semana, um 
dia de descanso. 

  


