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Questões Resolvidas 

 
  

A partir do texto a seguir, retirada da obra Primeiras histórias, de Clarice Lispector, responda às 
questões de 01 a 08. 

Jimmy andava de cabeça erguida, o nariz espetado no ar, e, ao atravessar a rua, pegava-me 
pelo braço com uma intimidade muito simples. Eu me perturbava. Mas a prova de que eu já estava 
nesse tempo imbuída das ideias de Jimmy e sobretudo do seu sorriso claro, é que eu me repreendia 
essa perturbação. Pensava, descontente, que evoluíra demais, afastando-me do tipo padrão – 
animal. Dizia-me que é fútil corar por causa de um braço; nem mesmo de um braço de uma roupa. 
Mas esses pensamentos eram difusos e se apresentavam com a incoerência que transmito agora ao 
papel. Na verdade, eu apenas procurava uma desculpa para gostar de Jimmy. E para seguir suas 
ideias. Aos poucos estava me adaptando à sua cabeça alongada. Que podia eu fazer, afinal? Desde 
pequena tinha visto e sentido a predominância das ideias dos homens sobre a das mulheres.  

Mamãe antes de casar, segundo tia Emília, era um foguete, uma ruiva tempestuosa, com 
pensamentos próprios sobre liberdade e igualdade das mulheres. Mas veio papai, muito sério e alto, 
com pensamentos próprios também, sobre... liberdade e igualdade das mulheres. O mal foi a 
coincidência de matéria. Houve um choque. E hoje mamãe cose e borda e canta no piano e faz 
bolinhos aos sábados, tudo pontualmente e com alegria. Tem ideias próprias, ainda, mas se 
resumem numa: a mulher deve sempre seguir o marido, como a parte acessória segue a essencial (a 
comparação é minha, resultado das aulas do Curso de Direito). (...) 

E foi assim que um belo dia, depois de uma noite quente de verão, em que dormi tanto como 
nesse momento em que escrevo (são os antecedentes do crime), nesse belo dia Jimmy me deu um 
beijo. Eu previra essa situação, com todas as variantes. Desapontou-me, é verdade. Ora, “isso” 
depois de tanta filosofia e delongas! Mas gostei. E daí em diante dormi descansada; não precisava 
mais sonhar. Encontrava-me com Jimmy na esquina. Muito simplesmente dava-lhe o braço. E mais 
tarde, muito simplesmente acariciava-lhe os cabelos despenteados. Eu sentia que Jimmy estava 
maravilhado com o meu aproveitamento. Suas lições haviam produzido um efeito raro e a aluna era 
aplicada. Foi um tempo feliz. 

 

Tendo o texto acima como base, faça o que se pede nas questões de 01 a 07. 
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Questão 1  

O primeiro parágrafo do texto apresenta uma organização narrativa de  

a) narrador-personagem com problemas de aceitação pessoal. 
b) narrador-personagem com reflexões acerca das amizades. 
c) narrador-personagem com reflexões acerca de uma amizade. 
d) narrador-personagem com análise de processos temporais. 
e) narrador-personagem com análise das atitudes de Jimmy. 

 

Comentários:  

No texto de Clarice Lispector, pela presença forte da primeira pessoa na narração, encontramos um 
narrador-personagem que apresenta seu passado a partir do relacionamento com um menino 
chamado Jimmy. A narradora mostra-se, em primeiro momento, interessada na análise da amizade 
que estabelece com o menino. Em seguida, percebemos que ela passa a analisar o relacionamento 
que os dois estabelecem. 
A alternativa correta é a letra C, porque, como aponta o enunciado, temos que analisar somente o 
primeiro parágrafo, não o texto como um todo. 

 

Gabarito: C 

 

Questão 2 

A oração “Jimmy andava de cabeça erguida”, se descontextualizado, é considerado um trecho 
ambíguo. Da mesma forma, encontramos uma ambiguidade em 

a) Esse menino sempre foi muito cara de pau. 
b) Os alunos de Wagner acharam o caminho fácil. 
c) Os pais do aluno que brigou na escola vieram conversar. 
d) Ele chegou pregadão depois do futebol semanal. 
e) Esse menino é sempre um cavalo com os outros. 

 

Comentários:  

A ambiguidade é contextual e depende muito de como montamos os enunciados. No caso da oração 
em questão, percebe-se, no decorrer do texto, que temos um menino que anda como se não tivesse 
preocupações, com a atitude de quem anda tranquilamente e sem ter do que se envergonhar, por 
exemplo. Contudo, como indica o enunciado, ao retirarmos a frase de seu contexto, temos uma 
dupla significação, visto que a oração pode significar a atitude do menino ou, ainda, literalmente 
levantar a cabeça pra andar. 
 
Alternativa A - Cara de pau, nesse caso, apresenta significação conotativa, visto que significa 
dissimulado, sem caráter. 
Alternativa B - Aqui, temos a ambiguidade, porque o caminho poderia ser fácil de cumprir, ou, ainda, 
poderiam ter achado facilmente o caminho. A ambiguidade, nesse caso, é sintática. 
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Alternativa C - Em princípio, o uso do “que” poderia gerar uma ambiguidade, visto que poderia se 
referir aos pais ou ao aluno. Contudo, o verbo no singular entrega a quem se refere. 
Alternativa D - Ele só pode ter chegado cansado, visto que o contexto leva para esse lado. 
Alternativa E - O menino é sempre grosso com os outros, provavelmente, dando coices. 

 

Gabarito: B 

Questão 3 

O trecho “Suas lições haviam produzido um efeito raro e a aluna era aplicada” contém duas orações, 
com dois verbos classificados, em termos de transitividade, como 

a) verbo transitivo direto e verbo de ligação. 
b) verbo intransitivo e verbo transitivo direto. 
c) verbo transitivo indireto e verbo de ligação. 
d) ambos são verbos transitivos diretos. 
e) ambos são verbos de ligação. 

 

Comentários:  

O primeiro verbo, a locução “haviam produzido”, seleciona “um efeito raro”, que é complemento 
verbal sem preposição exigida pelo verbo, fato que nos leva a classificá-lo como verbo transitivo 
direto. O segundo, por sua vez, é classificado como verbo de ligação, visto que liga o sujeito “aluna” 
ao predicativo do sujeito “aplicada”. 

 

Gabarito: A 

 

Questão 4 

No texto de Clarice, reconhecidamente uma narrativa, o uso massivo de predicados nominais e de 
adjetivos tem o objetivo claro de 

a) apresentar a narração inteira aos leitores. 
b) apresentar o enredo em partes aos leitores. 
c) apresentar as ideias do narrador aos leitores. 
d) apresentar os pensamentos dos personagens. 
e) apresentar as características dos personagens. 

 

Comentários:  

Normalmente, as narrativas se utilizam da descrição e, claro, dos adjetivos para a construção de 
cenários e de personagens. Na leitura da obra, percebemos que há uma boa descrição dos 
personagens, para que os leitores possam construir o enredo de forma mais completa em sua 
cabeça. Como, no início apresentado, o narrador quer construir o relacionamento dele com Jimmy, 
temos foco nos personagens, com pequenas passagens pelo cenário e pelos demais elementos. 
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Gabarito: E 

Questão 5 

O elemento entre vírgulas apresenta, no trecho “Na verdade, eu apenas procurava uma desculpa 
para gostar de Jimmy”, retirado do primeiro parágrafo, apresenta significação de 

a) adversidade. 
b) alternância. 
c) conclusão. 
d) ênfase. 
e) adição. 

 

Comentários:  

A expressão “na verdade” apresenta o reforço de uma ideia. Pode, ainda, apresentar uma 
contrariedade, dependendo do caso. Ao retornarmos para a leitura do texto, percebemos que há 
reforço da ideia anterior, ou seja, ênfase dela. 

 

Gabarito: D 

Questão 6 

A transitividade do verbo destacado em “Dizia-me que é fútil corar por causa de um braço” é a 
mesma encontrada em 

O verbo “Dizia” é transitivo direto e indireto, visto que o pronome “me” funciona como objeto 
indireto e a oração “é fútil” desempenha a função de objeto direto oracional do verbo. Assim, 
precisamos de um verbo que tenha dois objetos também. 

a) Pagaram-me com o que arrecadamos na festa do clube. 
b) Cortei-me profundamente com aquela faca manchada. 
c) Enviaram-me para a filial da empresa no Amazonas. 
d) Esperaram-me durante horas na porta do cinema. 
e) Deram-me várias notícias durante a quarentena. 

 

Comentários:  

Alternativa A: Há dois objetos indiretos “me” e “com o que arrecadamos na festa do clube”. 

Alternativa B: O “me” desempenha função sintática de objeto direto reflexivo e “com aquela faca 
manchada” é adjunto adverbial de instrumento. O verbo é transitivo direto. 

Alternativa C: O “me” é objeto indireto e o “para a filial da empresa no Amazonas”, sendo o verbo 
classificado como transitivo indireto. 

Alternativa D: Verbo transitivo indireto, com “me” como objeto indireto, “durante horas” e “na 
porta do cinema” como adjuntos adverbiais. 

Alternativa E: Nesse caso, temos o objeto indireto “me” e “várias notícias” como objeto direto. 
Verbo transitivo direto e indireto. 
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Gabarito: E 

Questão 7 

Os adjetivos destacados em “Mas veio papai, muito sério e alto, com pensamentos próprios 
também, sobre... liberdade e igualdade das mulheres” devem ser classificados, respectivamente, 
como 

a) adjuntos adverbiais de modo. 
b) complementos nominais. 
c) predicativos do sujeito. 
d) adjuntos adnominais. 
e) apostos 

 

Comentários:  

Os dois adjetivos em questão são predicativos do sujeito, visto que modificam o sujeito “papai”, 
dando-lhe características próprias. O mais comum é que sejam confundidos com adjuntos 
adverbiais. Contudo, perceba que não temo ele ter “vindo alto e sério”. Na realidade, ele precisa ser 
“muito sério” e “alto”. 

 

Gabarito: C 

 

Questão 8 

Os pronomes relativos encontrados em “depois de uma noite quente de verão, em que dormi tanto 
como nesse momento em que escrevo (são os antecedentes do crime)”, retirado do início do 
terceiro parágrafo, introduzem, respectivamente, 

a) oração subordinada adjetiva explicativa e oração subordinada adjetiva restritiva. 
b) oração subordinada adverbial consecutiva e oração subordinada adjetiva restritiva. 
c) oração subordinada adverbial causa e oração subordinada adjetiva explicativa. 
d) oração coordenada sindética explicativa e oração coordenada assindética. 
e) oração subordinada adjetiva restritiva e oração subordinada adverbial final. 

 

Comentários:  

Os dois pronomes relativos são os “em que” ali encontrados. O primeiro se refere a “uma noite 
quente de verão” e apresenta um comentário sobre ela, ou uma explicação; e o segundo se refere a 
“nesse momento”, funcionando como restrição. Não é um momento qualquer, é aquele em que ela 
escreve. 

 

Gabarito: A 
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Com base no texto a seguir, responda o que se pede nas questões de 09 a 15. 

As capitais Rio de Janeiro e São Paulo já registram caso de transmissão comunitária, quando 
não é identificada a origem da contaminação. Com isso, o país entra em uma nova fase da estratégia 
brasileira, a de criar condições para diminuir os danos que o vírus pode causar à população. Em 
videoconferência com profissionais das Secretarias Estaduais de Saúde de todo o país, o Ministério 
da Saúde anunciou, nesta sexta-feira (13), recomendações para evitar a disseminação da doença. As 
orientações deverão ser adaptadas pelos gestores estaduais e municipais, de acordo com a realidade 
local. 

“Não há uma regra única para todo o país. Cada região deve avaliar com as autoridades locais 
o que se deve fazer caso a caso. Neste momento, nós não temos o Brasil inteiro na mesma situação, 
por isso é importante analisar o cenário de casos e possíveis riscos”, destacou o secretário de 
Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Wanderson de Oliveira. 

Com base na evolução dos casos no Brasil, até o momento, estima-se que, sem a adoção das 
medidas propostas pela pasta para prevenção, o número de casos da doença dobre a cada três dias. 
Atitudes adotadas no dia a dia, como lavar as mãos e evitar aglomerações, reduzem o contágio pelo 
coronavírus. O Ministério da Saúde recomenda a redução do contato social o que, 
consequentemente, reduzirá as chances de transmissão do vírus, que é alta se comparado a outros 
coronavírus do passado. 

As medidas gerais válidas, a partir desta sexta-feira (13), a todos os estados brasileiros, 
incluem o reforço da prevenção individual com a etiqueta respiratória (como cobrir a boca com o 
antebraço ou lenço descartável ao tossir e espirrar), o isolamento domiciliar ou hospitalar de pessoas 
com sintomas da doença por até 14 dias, além da recomendação para que pacientes com casos leves 
procurem os postos de saúde. As unidades de saúde, públicas e privadas, deverão iniciar, a partir da 
próxima semana, a triagem rápida para reduzir o tempo de espera no atendimento e 
consequentemente a possibilidade de transmissão dentro das unidades de saúde. 

Disponível em: <www.saude.gov.br>. Fragmento. 

 

Questão 9 

O texto em questão apresenta, em consonância com seu objetivo principal, 

a) notícias sobre o número de casos do vírus no Brasil. 
b) recomendações de tratamento para os já infectados pelo vírus. 
c) informações sobre a prevenção para aqueles que não estão infectados. 
d) dados importantes para a construção das medidas de prevenção ao vírus. 
e) informações sobre o contágio nos demais países do mundo assolados pela pandemia. 

 

Comentários:  

O objetivo principal do texto é apresentar as novas medidas de contenção do vírus. Dessa maneira, 
precisa apresentar informações que sirvam de justificativa para que tais medidas sejam tomadas. 
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Por isso, temos a apresentação constante de informações preventivas para justificar a maneira como 
viveremos esse período bastante conturbado. 

Gabarito: C 

Questão 10 

Apesar de introduzida por uma conjunção tipicamente temporal, percebe-se que a oração 
subordinada em “As capitais Rio de Janeiro e São Paulo já registram caso de transmissão 
comunitária, quando não é identificada a origem da contaminação”, tem valor contextual de 

a) adição. 
b) adversidade. 
c) consequência. 
d) explicação. 
e) causa. 

 

Comentários:  

A oração introduzida pelo “quando” tem, usualmente, valor temporal, como não poderia deixar de 
ser. Contudo, ela apresenta uma significação diferente nesse contexto, visto que serve para 
introduzir uma explicação sobre o que seria a transmissão comunitária. Esse tipo de questão é 
importante para que não se faça a resolução da questão sem que essa seja lida calmamente. 

 

Gabarito: D 

 

Questão 11 

No trecho “Com isso, o país entra em uma nova fase da estratégia brasileira, a de criar condições 
para diminuir os danos que o vírus pode causar à população”, há 

a) três orações principais e três orações subordinadas. 
b) duas orações principais e duas orações subordinadas. 
c) três orações principais e três orações coordenadas sindéticas. 
d) uma oração principal e três orações subordinadas a ela exclusivamente 
e) duas orações principais, duas orações subordinadas e uma oração coordenada. 

 

Comentários:  

No trecho acima, a oração “o país entra em uma nova fase da estratégia brasileira” é oração principal 
da oração “a de criar”, subordinada substantiva da anterior. A próxima oração, “para diminuir os 
danos” subordina-se a “a de criar”, fazendo dela outra principal. Por fim, a oração “para diminuir os 
danos” é principal da subordinada “que o vírus pode causar à população”. Dessa forma, temos uma 
somente principal e outras duas que são subordinadas e principais. Por fim, uma adjetiva final que 
é só subordinada. 
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Gabarito: A 

 

 

Questão 12 

Na oração “Não há uma regra única para todo o país”, retirada do segundo parágrafo do texto, o 
verbo apresenta sujeito 

a) simples 
b) indeterminado 
c) composto 
d) desinencial 
e) inexistente 

 

Comentários:  

O verbo haver, no sentido de existir, é, classicamente, classificado como oração sem sujeito. Nesse 
caso, o sentido de “haver” é claramente existencial, visto que podemos reescrever a oração em “Não 
existe uma regra única para todo o país”. Assim, a classificação é de sujeito inexistente ou, ainda, 
oração sem sujeito. 

 

Gabarito: E 

 

Questão 13 

No trecho “Neste momento, nós não temos o Brasil inteiro na mesma situação, por isso é importante 
analisar o cenário de casos e possíveis riscos”, os dois conectivos destacados apresentam valor 
semântico de, respectivamente, 

a) conclusão e alternância. 
b) explicação e adição. 
c) explicação e alternância. 
d) adversidade e explicação. 
e) adversidade e adição. 

 

Comentários:  

As conjunções, como estamos acostumados, apresentam um valor semântico. Este pode ser variável 
conforme o contexto de uso, como vimos em outra questão desse simulado. No caso analisado, 
temos a conjunção “por isso” introduzindo uma explicação do que se pode fazer, com um reforço 
de ideia anterior. Além disso, temos o “e” unindo “o cenário de casos” e “possíveis riscos”. Essa 
conjunção costuma unir elementos de mesmo valor, somando-os. Dessa forma, temos uma adição 
entre as duas situações. 
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Gabarito: B 

 

 

Questão 14 

O pronome “se”, em “estima-se que, sem a adoção das medidas propostas pela pasta para 
prevenção, o número de casos da doença dobre a cada três dias”, deve ser classificado como 

a) pronome apassivador. 
b) pronome reflexivo. 
c) índice de indeterminação do sujeito. 
d) parte integrante do verbo. 
e) partícula expletiva. 

 

Comentários: 

 O verbo “estima” é transitivo direto e, por isso, aceita poucas funções para a partícula “se”. Uma 
delas, a mais importante, é a partícula apassivadora, visto que somente os verbos que contêm 
objetos diretos aceitam a voz passiva. Nesse caso, é voz passiva sintética com sujeito oracional, 
representado pela oração que vem após o “que”. Perceba que a transitividade é o que consegue nos 
ajudar nessa classificação. Sempre. 

 

Alternativa B: Nesse caso, o sujeito precisaria praticar e sofrer a ação, fato que não encontramos no 
trecho em questão. 

Alternativa C: O IIS não pode ocorrer fora dos verbos de ligação, intransitivos e transitivos indiretos. 

Alternativa D: Nesse caso, teríamos um verbo intransitivo ou, ainda, um verbo transitivo indireto. 

Alternativa E: Nesse caso, a partícula não desempenharia função alguma e estaria ali somente como 
estilo. 

 

Gabarito: A 

 

Questão 15 

Na oração, “pacientes com casos leves procurem os postos de saúde”, retirada do texto, 
encontramos 

a) um sujeito simples e um objeto indireto. 
b) um sujeito composto e um objeto direto. 
c) um sujeito desinencial e um objeto indireto. 
d) um sujeito desinencial e um objeto direto. 
e) um sujeito simples e um objeto direto. 

 



3º Simulado Comentado – EAM 
Língua Portuguesa 

 

 

3º Simulado EAM – Língua Portuguesa     
www.estrategiamilitares.com.br 

 11 
11 

Comentários:  

O verbo “procurem” é o centro desse enunciado, tanto que o sujeito e o objeto estão relacionados 
diretamente a ele. Assim, o verbo “seleciona” um sujeito nesse caso simples: “pacientes com casos 
leves”, cujo núcleo é “pacientes”, núcleo único que faz com seja classificado como “sujeito simples”, 
ainda que no plural. Além disso, há seleção e um objeto direto “os postos de saúde”, que completa 
sintaticamente uma necessidade do verbo e, por não ser introduzido por preposição exigida pelo 
verbo, é classificado como objeto direto. 

 

Gabarito: E 
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