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Gabarito 

 

Gabarito: 
 
01. O termo a que se refere o pronome que é cigarro. Trata-se de uma oração subordinada explicativa 

restritiva essencial, neste caso, para entender o que vem a ser um Papai Noel às avessas a que se refere o 
título. Nada mais humano que o desejo de fumar, porém o medo de acender os cigarros faz com que se 

revelem as barbas postiças e o velho Papai Noel é mais um homem comum vestido apenas para enganar a 
criançada.   

 
02.  

a) O sentimento que move Rita é a paixão. 
b) A referenciação é promovida, primeiramente, pela caracterização do sentimento de Rita Baiana como 

algo que lhe tira o sossego, enlouquece, aprisiona etc., para, em um segundo momento, dizer de que 
sentimento se trata e identificá-lo como sendo a paixão. 

c) O modo de progressão das ideias provoca expectativa no leitor, envolvendo-o na atmosfera de 

inquietude da personagem, despertando seu interesse pela revelação do motivo dessa inquietude e 
prendendo sua atenção até o final da letra de canção.   

 
03.  

a) A expressão “lá fora” é adjunto adverbial de lugar e “de quando em quando” é adjunto adverbial de 
tempo. Ou: ambas são adjuntos adverbiais. 

 
b) Essas expressões servem para mostrar o progresso da narrativa no tempo e no espaço. 
Ou: Tais expressões mostram a sucessão dos acontecimentos no espaço e no tempo, garantindo a 
progressão da narrativa. 
Ou: As expressões, ao localizar a ação no tempo e no espaço, contribuem para a progressão textual, 
porque particularizam os lugares em que a ação se desenrola (lá fora opondo-se ao aqui dentro do espaço 
da casa) e indicam a passagem do tempo, que dinamiza a ação narrada. 

Ou: Uma narrativa caracteriza-se por sucessões de acontecimentos e transformações. No caso analisado, 
as expressões destacadas mostram o desenrolar dos fatos no tempo e no espaço e, com isso, garantem a 
progressão da narrativa.   

 
04. 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.   
 
05.  

a) O termo aqui refere-se ao espaço-tempo do eu-lírico e, em sua retomada, assume um valor 
circunstancial espaço-temporal. O substantivo fato refere-se à ideia de a nota verde estar sendo 
roída, ou seja, destaca a ideia central, representa todo o assunto abordado, sintetiza. O pronome ele 

faz referência ao pai do narrador, de modo que retoma apenas uma palavra. Assim, em termos de 
coesão textual, a própria natureza dos termos retomados marca as diferenças. 

b) O protagonista vive um estado de extrema tensão, em virtude da evidência de estar perdendo o 
dinheiro conquistado. As reticências, então, marcam o estado psicológico do personagem.   

 
 


