
Resolução do simulado fovest 2003 
 
69.  Resposta B 
 
A resposta pode ser comprovada pela leitura atenta do trecho final do texto, 
em que se lê: “Nós vamos desse julgamento falso ao verdadeiro; oscilamos 
entre o sentido possível e o sentido real; e é essa oscilação de nosso espírito 
entre duas interpretações opostas que aparece em primeiro lugar na graça 
que achamos no qüiproquó”. 
 
70.  Resposta D 
 
Segundo o autor, a percepção do sentido real da situação só se dá porque 
alguém teve o cuidado de nos mostrar todas as suas faces, enquanto cada ator 
só conhece uma delas. Daí se depreende logicamente que haverá mal-
entendido e julgamento falso. Estes decorrem da situação explicitada 
anteriormente.  
 
71.  Resposta C 
 
Estão corretas as afirmações I, II, IV e V.  A passagem do enterro leva o eu-
lírico do poema, representado pelo homem que se distingue dos demais, a 
refletir sobre o sentido da vida. A idéia de que a vida é traição está ligada ao 
fato de os homens viverem “distraídos” e de a morte poder chegar a qualquer 
momento, sem aviso. A afirmação III, em desacordo com a afirmação V, 
apresenta a idéia de que a alma se liberta do corpo, mas, segundo o poeta, é a 
matéria (o corpo) que se liberta da alma, pois a matéria tem um destino 
natural, que é, no limite, aquilo que irmana tudo o que é vivo. 
 
72.  Resposta  E 
 
Epístrofe é nome da figura de linguagem caracterizada pela repetição dos 
termos finais de uma sucessão de versos. Observe como, por meio desse 
recurso, o poeta enfatizou a idéia de “vida”, tema paradoxalmente suscitado 
pela passagem de um enterro. 
 
73.  Resposta A 
 
Os dois versos, assim como as duas estrofes em que se encontram, guardam 
entre si relação de oposição. Na primeira estrofe, o poeta apresenta os homens 



em um gesto repetitivo, distraído. Na segunda, um dos homens é focalizado 
num gesto particular e demorado. Ao olhar o esquife longamente, o homem 
instaura o tempo da reflexão, que se opõe ao gesto maquinal. 
 
74. Resposta C 
 
O “esquife” é o “caixão” ou “féretro”. 
 
75.  Resposta B 
 
No início do trecho, o narrador avisa que vai sensibilizar-se com a história que 
vai contar. Na verdade, é essa identificação emocional com a personagem 
Macabéa que provoca nele a dificuldade de contar a história dela. Ele sabe que 
essa história não poderá ter um final feliz e, por isso, adia o momento de 
iniciá-la. 
 
76.  Resposta  C 
 
A figura de pensamento presente no texto de José Simão é o eufemismo, 
recurso de atenuação ou de camuflagem de uma idéia. O eufemismo está 
presente no soneto de Camões, precisamente quando diz “repousa lá no céu 
eternamente”, substituindo a idéia de morte pela de repouso eterno no céu. 
Na letra “a”, no verso de Augusto dos Anjos, ocorre o disfemismo, que é a 
linguagem agressiva; na letra “b”, ocorrem antíteses; na letra “d”, ocorre 
comparação e, na letra “e”, metonímia (“cristandade” no lugar de “cristãos”, 
ou seja, o abstrato no lugar do concreto), metáfora e anástrofe [inversão 
sintática] (“O ódio é d’alma infame companhia”). 
 
77.  Resposta  E 
 
De início, D. Plácida sentia nojo de si mesma, mas, mesmo assim, aceitou a 
situação. Faltava-lhe, entretanto, algo que restituísse a tranqüilidade à sua 
consciência. Ardilosamente, Brás Cubas romanceou sua história com Virgília 
e, assim, atenuou a sensação de asco de D. Plácida. Isso fica evidenciado no 
trecho: “Quando obtive a confiança, imaginei uma história patética dos meus 
amores com Virgília, um caso anterior ao casamento, a resistência do pai, a 
dureza do marido, e não sei que outros toques de novela. D. Plácida não 
rejeitou uma só página da novela; aceitou-as todas. Era uma necessidade da 
consciência”. 
 



78. Resposta  C 
 
Uma história patética é uma história comovente. Segundo o dicionário 
“Aurélio”, patético é o “que comove a alma, despertando um sentimento de 
piedade ou tristeza; confrangedor, tocante”. 
 
79.  Resposta  E 
 
Guimarães Rosa criou a palavra “demoramento” por meio da sufixação, ou 
seja, pelo acréscimo do sufixo “-mento” à palavra original. “Demora” deriva 
do verbo “demorar” pelo processo da derivação regressiva, ou seja, pela 
supressão do sufixo verbal. 
 
80. Resposta C 
 
Ocorre intertextualidade no verso final, quando Drummond menciona “uma 
pedra no meio do caminho”, em clara referência a um dos mais conhecidos e 
polêmicos poemas de sua  autoria (“No meio do caminho tinha uma pedra/ 
Tinha uma pedra no meio do caminho”). 
 
81. Resposta  C 
 
O legado do poeta pode ser entendido como o conjunto de sua obra, 
representado metonimicamente pela imagem da “pedra no meio do caminho” 
e metaforicamente pela imagem particular da pedra, a qual sugere uma poesia 
que, longe de ser o canto radioso dos pássaros a aliviar do sofrimento, é uma 
poesia que leva à reflexão e à consciência. 
 
82. Resposta B 
 
Na letra “a”, com o verbo “negar” na oração principal, usa-se verbo no 
subjuntivo na oração que o completa (“tenha sido acertado”); na letra “c”, o 
correto no futuro simples do subjuntivo seria o uso da forma “mantiver”; na 
letra “d”, o futuro simples do subjuntivo do verbo “vir” deveria ter assumido a 
forma “vier”; na letra “e”,  o erro também está no emprego equivocado do 
futuro simples do subjuntivo (o correto seria “propuser”). 
 
83. Resposta B 
 



No verso “Mova-te a piedade sua e minha”, Inês de Castro exprime o desejo 
de que a piedade das criancinhas [sua] e de si própria mova [comova] o rei. As 
criancinhas a que se refere são os filhos dela com d. Pedro. 
 
84. Resposta D 
 
O pronome “o” refere-se à palavra “respeito”. Assim: “A estas criancinhas 
tem respeito,/ Pois o não tens [não tens respeito] à morte escura dela” . 
 
85. Resposta D 
 
Na expressão “rua de mulheres”, ocorre eufemismo. Na verdade, Manuel 
Bandeira refere-se a prostitutas, o que se percebe pelo contexto (“Todas são 
filhas de Deus!”). A palavra “pobres” equivale a “pessoas pobres”. Houve 
substantivação do adjetivo. Já a palavra “pobre” é um adjetivo que, no caso, 
qualifica o eu-lírico do poema. Como se trata de qualidade circunstancial (ele 
era pobre quando foi morar no beco), sintaticamente é um predicativo do 
sujeito. A expressão “Beco das minhas tristezas” é, de fato, um vocativo, pois 
é ao beco que o poeta se dirige. Por ser vocativo, separa-se do restante do 
texto por meio de vírgula. 
 
86. Resposta A 
 
A locução conjuntiva “posto que” tem valor concessivo, assim como 
“embora”. Não deve ser empregada para exprimir causa. 
 
87. Resposta  D 
 
O período I é composto por coordenação e a oração encabeçada pela 
conjunção “porque” é coordenada sindética explicativa. O período II é 
composto por subordinação e a oração encabeçada pela conjunção “porque” é 
subordinada adverbial causal. No período I, a segunda oração apenas justifica 
o fato de alguém imaginar que outra pessoa estivesse feliz (deduz-se que ele 
estava feliz com base no fato de que ele não parava de sorrir). No período II, a 
segunda oração exprime a causa da primeira, ou seja, aquilo que provoca o 
estado descrito na primeira oração. 
 
88. Resposta C 
 



O termo “gato”, no título do texto, refere-se ao usuário ilegal do sistema de 
TV a cabo, assim como a expressão “usuários piratas”. “Já o termo 
“gambiarras” refere-se às ligações clandestinas feitas com o intuito de usar o 
sistema sem pagar por ele.   
 
 


