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(Abaixo encontram-se respostas corretas para cada uma das questões; outras respostas poderão, no entanto, ser aceitas, desde que atendam às especificações dos enunciados)

Questão 1
a) No Texto 1, o intérprete toma o conteúdo do sonho de Penélope como indício de fatos que acontecerão no futuro, isto é, como um presságio. A julgar pelas informações que nos são dadas no Texto 2, deduz-se que Freud, por outro lado, toma o sonho de seu filho como um indicador dos desejos fantasiosos do menino.

b) 
lhes: O pronome se refere aos vinte gansos (isso fica claro se reescrevermos a oração sem o pronome: quebrou o pescoço dos vinte gansos)
Isto: O pronome se refere a todo o sonho narrado anteriormente por Penélope.

Questão 2
a) O verso 23 apresenta um vocativo: Amorosa visão, mulher dos sonhos.

b) O termo é tantas visões , e sua função sintática, sujeito.

Questão 3
O texto 3 (“Idéias íntimas”), típico exemplo da fase do “mal-do-século” ou ultra-romântica da poesia romântica, concebe o sonho a partir de uma idealização do amor e da mulher amada, destacando o desejo do eu poético, ser infeliz e solitário. A linguagem empregada por Álvares de Azevedo é marcada pela excessiva adjetivação e pela escolha vocabular predominante no estilo romântico.  O texto 4 (“Sonhos”) é um conto modernista marcado por um vocabulário coloquial e que utiliza o diálogo como recurso expressivo. A concepção de sonho presente no texto de Moacyr Scliar, distinta  da apresentada no texto 3, representa uma visão irônica e crítica das relações amorosas.

Questão 4
a) 
(i)  de repente
(ii) incessantemente

b) O emprego do presente do indicativo aproxima do momento da enunciação os fatos já ocorridos, de modo a conferir vivacidade ao que é narrado.

Questão 5
Sonhei que tinha comprado uma motocicleta nova. Quando a trouxe para casa, minha mãe reclamou, porque achou errado eu gastar todo o dinheiro na moto. Decidi, então, sair viajando pelo mundo, até que encontrei uma garota por quem me apaixonei imediatamente.  Ela ficou fascinada pela minha máquina. Depois de um tempo, eu levei a menina de volta para casa comigo e, nesse momento, acordei.

