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CONCURSO VESTIBULAR 2008 
 

Chave de resposta - LÍNGUA PORTUGUESA  E   
LITERATURA BRASILEIRA 

 
1ª. questão: 
 
  A) “ não sentir”/ “ deslizando” 
               B)   O emprego do verbo traduz o contraste existente entre o ambiente 
duro e  árduo da mata e a leveza da personagem Gabriela.     
 
2ª. questão: 
 
    Clemente considerou as vantagens econômicas da vida da roça, quando 
poderiam fazer alguma economia que seria benéfica à Gabriela.  
   
3ª. questão: 
   Dentre outros,  
                               “ — Tu parece que nem veio de longe...”  =   Tu parece nem 
vir de longe. / Tu pareces que não vieste de longe.  
 
   4ª. Questão: 
     
  Para ambos os personagens, a vida seria menos sofrida e mais 
proveitosa, se mudassem de lugar, distanciando-se da vida árdua. Gabriela 
acalenta o sonho de vida na cidade, trabalhando como empregada doméstica; 
Clemente quer a roça, a plantação de cacau, que, em sua visão, lhe 
proporcionará a prosperidade.      
    
5ª. questão: 
                          Dentre outros,  
          
                                                     “  Ó mar, por que não apagas 
                                                        Co’a esponja de tuas vagas  
                                                        De teu manto este borrão?... “            
     
6ª questão: 
                      “ Onde voa em campo aberto” 
 
7ª. questão: 
                       Apelo ou súplica.  
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8ª. questão: 
    

Inscrevem-se, respectivamente, no Modernismo e no Romantismo.  O 
primeiro texto caracteriza-se pelo aspecto regionalista com aproveitamento do 
nível coloquial,  por exemplo. O segundo texto caracteriza-se pelos aspectos 
emocionais e pelos aspectos sociais que a realidade ( o momento histórico) 
apresentava.    
    
9ª. questão: 
  “ E, no entanto, lesões do cérebro humano, mesmo pequenas, podem ter 
conseqüências graves para o intelecto e o comportamento.”  
  
10ª. questão: 
      
  a)  Tese:  Não é verdade que usamos 10% do cérebro. 
  b)  90%  do cérebro não são dispensáveis, tanto que pequenas lesões podem 
ter conseqüências gravíssimas para o indivíduo.   
 


	                      “ Onde voa em campo aberto” 

