
 

 

Tarefa 10 professora Vanessa 
 
Gabarito:   
 
01.  

a) Correto. 
b) Correto. 
c) Correto. 
d) Correto. 
e) Incorreto. 
f) Correto. 

 
Todas são corretas, exceto [E]. A expressão “tal castigo” refere-se a uma hipotética punição, mais terrível 
ainda do que as que já eram conhecidas dos alunos, a ponto de deixar marcas indeléveis na memória de 
todos.   

 
02.  

a) Desespero meu: leitura obrigatória de livro, no entanto foi uma surpresa, pois era muito bom aquele 
livro, cuja leitura não causou nenhum aborrecimento. 

b) A obrigação de ler um livro, como toda obrigação, indispõe-nos contra a tarefa imposta, mas pode 
ocorrer, se encontrarmos prazer nessa leitura, que o peso da obrigação desapareça.   

 
03. Uma das possíveis seria: 

Embora possua grandes conhecimentos, o professor não é a árvore da sabedoria, porque ele também 
aprende com seus alunos.   

 
04.  

a) MAS está mais como recurso expressivo: "E com que velocidade!" 
O CONTUDO exprime ideia de oposição. 

b) "Não precisamos olhar para o espelho nem para nenhum relógio, pois o tempo está em nosso coração, 
e ouve-se..."   

 
05. Algumas ausências de conectivos (preposições e/ou conjunções) e de pontuação estão em sintonia com a 

linguagem telegráfica e com a urgência de João encontrar Dalva. As repetições (“João telegrafista”, “nunca 
mais que isso”, “a bater a bater sua única tecla”, “procurar procurar Dalva” ou “urgente”) contribuem para 
a caracterização da vida de João limitada a duas motivações: o seu oficio de telegrafista e a procura de 
Dalva.   

 
06.  

a) O autor conclui que o poder hegemônico estabelece os padrões sociais e identifica os grupos, 
conferindo-lhes valores positivos ou negativos a partir da sua perspectiva particular. 

b) A identidade e a diferença estão, portanto (assim, dessa forma), em estreita conexão com relações de 
poder.   

 
07. Enquanto o artigo indefinido expressa uma ideia genérica de pluralidade, sugerindo que a identidade 

normal representa uma entre outras identidades (uma parte do todo), o artigo definido, delimitando o 
nome, sugere a ideia de singularidade, de tal modo que a identidade normal é caracterizada como um 
padrão único e “natural”.   

 
08.  

a) A sequência que indica a ordenação lógica e coerente dos fragmentos apresentados é: 
1 – 5 – 2 – 3 – 8 – 4 – 7 – 6. 

b) Uma possibilidade de título para o texto, deixando nítida a temática, é: “Tuítes de usuários revelam 
seu status econômico”. 

c) A conjunção “conforme” indica que um enunciado está de acordo com uma situação prévia; assim, a 
afirmação “pessoas com rendimentos mais altos tenderam a discutir negócios, política e atividades 
sem fins lucrativos” está em conformidade com a oração correlacionada, “conforme os pesquisadores 
descreveram na PLOS ONE”. O autor comenta o resultado obtido previamente pelos pesquisadores. 
Já o pronome pessoal do caso reto “eles” é uma forma de retomar um elemento anterior, “Daniel 
Preotiuc-Pietro (...) e seus colegas”, para o pleno desenvolvimento do enunciado.   
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09. A 
[A] Correto. A Oração Principal “É verdade” não apresenta sujeito em sua configuração, função 
desempenhada pela Oração Subordinada Substantiva Subjetiva “que eles fazem parte da vida”. 
[B] Incorreto. O pronome pessoal é anafórico, fazendo referência a “preconceitos”. 
[C] Incorreto. O pronome relativo retoma “vida”. 
[D] Incorreto. O pronome demonstrativo retoma apenas a palavra “vida”; conforme o contexto, a “vida 
infeliz” não é a que “se autoquestiona”. 
[E] Incorreto. O pronome “ela” antecipa a expressão “essa condição diferente e única”.   

 
10. E 

Nem os pronomes relativos das frases transcritas em [A] e [D], nem os possessivos em [B] e [D] 
constituem recursos coesivos sequenciais. Apenas em [E], a locução conjuntiva "não obstante", que faz 
parte das conjunções com valor adversativo ou concessivo com o mesmo sentido de "mas", "porém", 
"todavia", "entretanto", estabelece situação de oposição a outra ideia apresentada anteriormente, 
promovendo, assim, progressão argumentativa.   

 
11. D 

[A] Incorreta: o conectivo introduz a ideia de proporção. 
[B] Incorreta: o pronome “cujos” retoma, na verdade, “as idosas” e, assim, faz referência aos filhos das 
pessoas idosas, estabelecendo uma relação de posse. 
[C] Incorreta: a expressão “ou melhor” aparece no texto como um mecanismo para corrigir algo que foi 
dito anteriormente. Assim, quando o autor diz que fez a experiência e utiliza o “ou melhor” para depois 
dizer que “tentou”, ele está corrigindo-se, mostrando que, na verdade, não conseguiu realizar a 
experiência, mas tentou. 
[E] Incorreta: a conjunção “mas” estabelece uma relação de oposição de ideias. No caso, o autor afirma 
que a solidão é boa em alguns casos, MAS/NO ENTANTO, ele está convencido que não deve ser adotada 
como estilo de vida. Assim, ele coloca que embora a solidão possa fazer parte da vida das pessoas em 
alguns casos específicos, ele acredita que não deve ser sempre presente.   

 
12. ANULADA 

Questão anulada no gabarito oficial. 
[A] Incorreta. Trata-se de uma referência anafórica, uma vez que as perguntas foram apresentadas no 
parágrafo anterior. 
[B] Incorreta. O sujeito dos verbos é “confiança”. 
[C] Incorreta. O pronome possessivo faz referência ao sujeito “confiança” (1ª ocorrência no 2º parágrafo), 
sendo, portanto, anafórico. 
[D] Incorreta. A primeira ocorrência indica exemplo; a segunda, conformidade. 
[E] Incorreta. “Contudo” é uma conjunção concessiva, não adversativa. 

 
Observação: no texto original, lia-se, na alternativa [C], a referência ao termo “confiança” em sua 
segunda ocorrência (ref. 10). Caso a redação da alternativa [C] seja adaptada para a primeira ocorrência, 
é possível aproveitar a questão.    

 


