
 

 

 
GABARITO EXTRAOFICIAL 

COMENTADO  
Português 

Questão 1: CERTA 

O texto apresenta dois tipos de violência, uma que é considerada crime e outra que 
não é vista como crime. A primeira é vista como o assassinato, estupro, roubo ou lesão 
corporal; a segunda é uma violência mais velada relacionada à marginalização, à 
criação de estereótipos e à marginalização da pobreza.  

 

Questão 2: ERRADA 

A ideia de depreensão é pautada em interpretação, logo, o texto não permite esse tipo 
de inferência, não se pode dizer que ocorre uma aumento da vulnerabilidade das 
classes sociais menos favorecidas, pois isso extrapola o que está apresentado.  

 

Questão 3: ERRADA 

O texto apresenta uma discussão sobre os tipos de violência, faz uso, inclusive, de 
alguns estudos. A ideia é questionar e não comprovar relações entre aumento de 
criminalidade e pobreza.  

 

Questão 4: ERRADA 

O texto não menciona a ideia de "transgressão de qualquer tipo de regra" essa 
informação não foi apresentada ao longo da escrita. A ideia de transgressão está 
presente, mas "qualquer tipo de regra" é um radicalismo.  

 

Questão 5: ERRADA 



 

 

O problema na questão está em "apesar de as regras...para todos". Essa informação 
não está relacionada ao que o autor do texto apresenta com relação à tese. Essa 
informação não é do autor, mas da tese. E ela afirma que existe diferença na aplicação 
de punições.  

 

Questão 6: ERRADA 

O autor não afirma, em nenhum momento, que a pobreza é um tipo de violência. O 
texto vem justamente discutir pensamentos que associam a pobreza como fator 
causador de violência.  

 

Questão 7: CERTA 

A expressão "de acordo com" tem sentido conformativo e pode ser substituído por 
uma conjunção que agregue o mesmo valor, como "conforme".  

 

Questão 8: ERRADA 

O adjetivo "Lançadas" é termo catafórico e tem como referente a palavra "hipóteses" 
presente na linha 14. 

 

Questão 9: ERRADA 

O deslocamento da palavra mudaria o sentido da estrutura, pois, no primeiro caso, 
"possíveis" exerce ação sobre o termo "causas", com a substituição passaria a 
modificar o termo "respostas".  

 

Questão 10: ERRADA 

A substituição do verbo "dizer" por "disser" causaria prejuízo para o paralelismo da 
construção, pois esse troca tornaria necessária a troca do verbo "é" por "será".  

 

Questão 11: CERTA 

O termo "frequentemente" é um advérbio curto, o que causa uma atração forte do 
pronome oblíquo. Logo, a posição do pronome seria antes do verbo, próclise.  



 

 

 

Questão 12: ERRADA 

As palavras "violência" e "crime" não podem ser consideradas como antônimas no 
texto, o uso desses termos apresenta uma aproximação de sentido, mas não 
necessariamente uma oposição, uma contrariedade. São termos pejorativos, logo, 
parte de uma mesma base de sentido.  

 

Questão 13: ERRADA 

O sujeito é oculto para o dois verbos, sujeito "nós".  

 

Questão 14: ERRADA 

A construção original apresenta uma oração com função adverbial de modo em "sem 
ter acesso...de vida", a reescrita, embora apresente correção gramatical, modifica o 
sentido, pois a ideia que se tem é de adversidade. Logo, o sentido original é 
modificado.  

 

Questão 15: ERRADA 

O principal comportamento apresentado não é o da indiferença, pois a personagem 
Susanita aparenta conhecimento sobre o que fala, a indiferença mostraria 
desinteresse. O que se vê é a incompreensão, ou o pensamento incorreto acerca da 
realidade.  

 

Questão 16: CERTA 

A personagem afirma no primeiro quadrinho "são pobres porque querem", ou seja, 
escolheram essa condição de vida.  

 

Questão 17: ERRADA 

Mafalda não compartilha do pensamento de Susanita e a deixa sozinha por essa razão.  

 



 

 

Questão 18: CERTA 

A fala de Mafalda "meu Deus" apresenta desaprovação, assim como sua expressão, do 
pensamento de Susanita. As palavras impositivas e os gestos de Susanita apresentam a 
ideia de que ela busca convencer Mafalda de que seus pensamentos são corretos.  

 

Questão 19: ERRADA 

No último quadrinho a personagem acredita que Mafalda não raciocina, por isso, não 
compreende seus argumentos.  

 

Questão 20: ERRADA 

Ainda que o termo "porcarias", com o sentido empregado, seja mais utilizado em 
linguagem oral, a expressão "Não tem jeito" não pode ser considerada típica desse tipo 
de linguagem, uma vez que pode aparecer em linguagem verbal em diferentes gêneros 
textuais.  

 

Questão 21: CERTA 

O vocábulo "Ora" acompanhado da linguagem não verbal de Susanita que bate com o 
dedo na cabeça mostra sua impaciência com Mafalda, como se buscasse fazer com que 
ela entendesse o que ela pensa sobre pessoas pobres.  

 

Questão 22: ERRADA 

Algumas falas dirigidas a Mafalda não estão no imperativo, como: "você não entende" 
; "você não percebe".  

 

Questão 23: CERTA 

O gênero tirinha apresenta linguagem verbal e não verbal em sua construção, é um 
misto de informações, são características desse tipo de gênero.  

 

Questão 24: ERRADA 



 

 

A supressão das vírgulas causaria incorreção, pois seu uso é obrigatório uma vez que 
isola um vocativo.  

 

Questão 25: CERTA 

O texto apresenta trechos em que essa depreensão pode ser comprovada, como em 
"andavam para o sul, metidos naquele sonho. Uma cidade grande, cheia de pessoas 
fortes".  

 

Questão 26: ERRADA 

Os urubus ameaçavam o cavalo, os olhos do cavalo seriam bicados, isso horrorizava 
Fabiano, não existe relação com indignação dos urubus e sua família.  

 

Questão 27: CERTO 

A ideia de "êxodo rural" pode ser de fato percebida no trecho "E o sertão continuaria a 
mandar gente para lá", esse "lá" é a cidade grande, os grandes centros, as capitais.  

 

Questão 28: ERRADA 

Os acontecimentos mencionados ainda não aconteceram, são uma espécie de 
expectativa criada por Fabiano, mas ainda não tinham sido vivenciados por ele e por 
sua família.  

 

Questão 29: CERTO 

O final do texto afirma: "Chegariam a uma terra desconhecida e civilizada", ou seja, 
eles andavam, mas não sabiam ao certo onde chegariam, tinham esperança, mas não 
tinham certezas.  

 


