
RESOLUÇÃO DA PROVA DE PORTUGUÊS UFRGS 2004 

Questão 01. (B) - (fácil). 

Concordância: o verbo "descobriu" concorda com o núcleo do sujeito "equipe".  

        "afastados" é um adjetivo e, portanto, deve concordar com o substantivo a 
que se refere, "olhos". 

         "Analisadas" funciona como um adjetivo e deve concordar, pois, com o 
substantivo a que se refere, "características". 

          "prevêem", do verbo "prever", que segue a conjugação do verbo "ver", 
concorda com o sujeito posposto "as teorias". 

Questão 02. (A) - (fácil). 

Compreensão de texto 

A alternativa A está correta, visto que constitui paráfrase das linhas 02 e 03 
("parece"à "sugerem"; "espécie humana assim como a conhecemos"à 
"homem moderno"; "na África que a espécie humana ... surgiu"à "berço 
ancestral do homem... esteja situado no continente africano".), 07 e 08 
(equipe de pesquisadores ... descobriu fósseis..." à "recentes achados 
arqueológicos"). 

Questão 03. (C) - (média) 

Semântica das Classes Gramaticais  

I - incorreta; o vocábulo "agora" refere-se ao momento atual, sem maiores 
detalhamentos. 

II - incorreta; na linha  02, a palavra "mesmo" significa "realmente". 

III - correta; a expressão "Foi... que" constitui um termo expletivo, cujo objetivo 
é o da ênfase; poderia ser retirada do texto, sem prejuízo do significado. 

Questão 04. (D) - (média) 

Reescrita  

I - errada, pois o pronome reto (eles) não pode ser usado como objeto direto. 

II - errada, pois "crânios" é objeto direto, não podendo ser  substituído por 
"lhes". 

III - correta, pois "los" é objeto direto, equivalente a "os crânios". 



IV - correta, pois "os exemplares" equivale à palavra "crânios", mantendo-se 
como objeto direto. 

Questão 05. (E) - (fácil) 

Regência 

I - errada, pois "levaram os pesquisadores a classificar" ficaria  "permitiriam aos 
pesquisadores classificar". 

II - correta, pois "colocam esses homínideos" pode ser transformado, sem 
alteração, em "situam esses homínideos".  

III - correta, pois "são um reforço às evidências" perde a crase se escrevermos 
"reforçar as evidências".  

Questão 06. (C) - (fácil)  

Concordância verbal 

Os seres humanos, assim como os conhecemos, surgiram -  e daí se 
espalharam para o restante do mundo.                        

Questão 07. (E) - (difícil)  

A afirmação I está correta, porque a seqüência "assim como a conhecemos" é 
uma oração subordinada deslocada, uma vez que foi escrita entre o sujeito da 
oração anterior "a espécie humana" e o verbo "surgiu". Por esse motivo, deve 
aparecer entre vírgulas. 

A afirmação II está correta, pois a expressão "a saber" é um elemento 
interpositivo que irá anunciar uma enumeração ou esclarecimento de um termo 
anterior, portanto deve ser colocado entre vírgulas. 

A afirmação III também está correta, porque a seqüência "e depois migrou" é 
uma oração coordenada aditiva e, por ser oração se sentido completo, pode 
ser separada da oração anterior por um ponto final.  

Questão 08. (E) - (fácil) 

Se colocarmos a palavra "etíopes" no singular, ela continuará sendo 
proparoxítona, portanto precisa ser acentuada. 

As palavras "fósseis" e "indivíduos", mesmo no singular, são acentuadas por se 
tratarem de paroxítonas terminadas em "l" e "ditongo crescente", 
respectivamente. 

"Característica" é proparoxítona; portanto, acentuada. 



Já a palavra "raízes", quando colocada no singular, deixa de receber acento, 
pois o "i" deixa de formar sílaba sozinho e passa a formar sílaba acompanhado 
de "z". 

Questão 09. (E) - (média)  

Compreensão de Texto  

A alternativa E está correta, visto que constitui paráfrase do trecho das linhas 
32 a 37.  

Questão 10. (C) - (média) 

Compreensão de texto 

I – correta; o uso de parênteses infere que as informações nele contidas 
referem-se ao antecedente “Via-Láctea”. 

II – incorreta; “A idéia de remontar o mapa do céu dos índios começou com um 
relato do capuchinho francês Claude d'Abbeville”. Isso não significa que a idéia 
foi dele. 

III – correta; de acordo com as afirmações feitas nas linhas 22 a 25. 

IV – incorreta; não há referência religiosa, como se constata nas linha 14 a 18. 

Questão 11. (E) - (média)  

Semântica e regência 

I – correta; “começa”, presente do indicativo, equivale a “está começando”. 

II – correta, pois o sentido seria mantido, mas a preposição deveria mudar 
(iguais em diversas...). 

III – correta, pois “semelhantes” e “análogas”, além de serem sinônimos, 
mantêm a mesma regência. 

Questão 12. (C) - (difícil)  

Relação de palavras e segmentos do texto  

I – errada, porque o esforço do pesquisador foi reconstituir as constelações, 
independentemente de quem financiou o projeto. 

II – correta, pois o pronome relativo retoma o seu antecedente, "um relato ... ". 

III – correta , pois "lhe" equivale a “mãos dele”, “do físico da UFPR". 

IV – errada, pois "nele" retoma a palavra "relato". 



Questão 13. (A) - (fácil)  

Nexos 

... não só a partir de estrelas, mas "também" de manchas... 

Trata-se de ambas as expressões remeterem à idéia de soma.  

Questão 14. (A) - (fácil)  

Pontuação 

(F) Trata-se de um adjunto adverbial. 
(V) É um adjunto adverbial deslocado. 
(F) Trata-se de um aposto. 
(V) Os elementos são coordenados. 
(V) É um adjunto adverbial deslocado. 

Questão 15. (E) - (média)  

Vozes Verbais 

A primeira afirmativa está incorreta, porque, na transformação da voz ativa para 
a passiva, suprimiu-se o verbo “conseguir”. 

A segunda afirmativa está correta, já que, ao passar a oração da voz passiva 
analítica para a sintética, o tempo verbal do verbo “ser” (futuro do presente do 
indicativo) foi mantido. 

A terceira afirmativa também é correta, pois a oração em destaque não possui 
objeto direto; logo não pode ser apassivada. 

A quarta afirmativa é correta, pois o verbo “citar” está flexionado no pretérito 
imperfeito do indicativo, sendo esse tempo, na voz passiva analítica, mantido 
pelo verbo “ser” (também flexionado no pretérito imperfeito do indicativo).  

Questão 16. (B) - (média)  

Vocabulário  

Trata-se de uma questão de vocabulário. As expressões “às próprias custas”, 
“catalogar” e “redesenhar” são as únicas que podem substituir as palavras do 
enunciado no contexto em que foram empregadas. 

Questão 17. (D) - (fácil)  
Crase 

Não há crase antes de localidade que não aceita o artigo “a”; em meio às 
melhores (aos melhores padrões); marcou a minha vida (marcou o meu viver); 
eu a adquiri (não há crase antes de verbo). 



Questão 18. (D) - (fácil)  

Compreensão de texto 

Apenas essa alternativa reproduz o que o texto enfatiza desde o início, isto é, 
ele venceu as dificuldades iniciais. 

Questão 19. (D) - (difícil)  

Compreensão do texto com base em expressões ou fragmentos. 

O termo “apatridia” não pertence à coloquialidade e tampouco é comum na 
língua padrão, o que dificulta a questão. O autor declara que conseguiu uma 
“boa apatridia”, isto é, que se adaptou a um país que não é sua pátria, embora 
não pertença totalmente a ele, pois, segundo ele, isso não é possível. 

Questão 20. (B) - (difícil)  

A frase iniciada por “mais tarde” indica algo positivo, que não é conseqüência 
do que aconteceu antes, que era negativo. 

Questão 21. (C) - (difícil)  

I – correta, pois “foram” indica uma ação que se realizou “durante meses”, e 
essa idéia de continuidade no tempo também é expressa pela forma “iam 
sendo”. 

II – correta, pois “acabei sendo” equivale a “me tornei”. Ambos dão idéia de 
transformação pessoal ocorrida no tempo. 

III – errada, pois “acompanhou e marcou” indicam ações que se perpetuaram 
no tempo, enquanto “tinha acompanhado e marcado” representaria algo que 
não mais estaria ocorrendo. 

Questão 22. (C) - (média)  

Discurso Direto 

I – correta; na transposição para o discurso indireto, manteve-se o verbo 
“submetiam” na sua forma original. O pronome “me” (1ª pessoa) foi alterado 
para “o” (3ª pessoa). 

II – incorreta; o verbo “ouvir”, no discurso indireto, deveria ser flexionado no 
pretérito-mais-que-perfeito (ouvira, tinha/havia ouvido). O pronome “estes” 
deveria ter sido substituído por “aqueles”. 

III – correta; a alteração nos verbos está correta: aprendi à havia aprendido; é à 
era. 

Questão 23. (D) - (fácil)  



Prefixos 

INESQUECÍVEL à IN à negação 

(A) “Imigrante” à “I” – movimento para dentro. 
(B) “Imaginar” à a palavra não contém prefixo. 
(C) “Informação” à “In” – movimento para dentro. 
(D) “Irrevogavelmente” à “I” – negação. 
(E) “Inteiramente” à “In” não é prefixo. 

Questão 24. (A) - (fácil)  

Nexos 

“Quando” é um nexo de tempo e está designando, no texto, a ocasião em que 
um fato aconteceu, mas não indica momento exato, e sim época. 

Questão 25. (B) - (média)  

Compreensão de texto 

A última frase do texto diz que é possível medir a evolução política ocorrida no 
Brasil, mas não menciona golpes nessa área. 

Questão 26. (A) - (média)  

Vocabulário 

O tom da fala de Lacerda é ameaçador, até por ele ser opositor a Getúlio 
Vargas. Há palavras no texto (“desafiador”, “revolução”) que denotam 
inconformidade. Então, a única palavra que completa adequadamente a 
lacuna, de acordo com o texto, é “incitou” (estimulou, causou, ou teve reação, 
lançou desafio, pôs-se irritado ou enraivecido). 

Questão 27. (B) - (difícil)  

Reformulação de fragmento do texto 

O advérbio “ainda” está-se referindo, no texto, à candidatura de Getúlio Vargas, 
e não à época (meados de 1950), conforme diz a afirmativa B. Dessa forma, 
houve mudança semântica. 

Questão 28. (B) - (média)  

Pontuação, análise sintática, orações reduzidas 

I – incorreta; a retirada das vírgulas transformaria as palavras “candidato” e 
“eleito” em sujeitos das respectivas orações. 



II – correta; no contexto, há uma idéia de possibilidade, logo o nexo “se” pode 
ser acrescentado sem alteração de sentido. 

III – incorreta; se fossem sujeitos, não poderiam ser seguidos de vírgulas  

IV – incorreta; as palavras “candidato” e “eleitos” referem-se, no contexto, 
exclusivamente a Getúlio Vargas. 

Questão 29. (D) - (média)  

Formação do Imperativo e Pontuação  

I – incorreta, porque, no contexto em que ocorrem, os sinais de 
exclamação indicam inconformidade. 

II – correta, pois, no registro coloquial, é comum trocarmos as formas "tu" por 
"você", principalmente no Rio Grande do Sul. Dizemos, por exemplo, "Vem (tu) 
para a Caixa você também" quando o correto seria "vem para a Caixa tu 
também". 

III – correta, pois o imperativo negativo é o mesmo presente do subjuntivo com 
o não na frente. Observe: que tu mandes (presente subjuntivo) e não mandes 
tu (imperativo negativo) 

IV – correta, porque a explicação é a mesma do item anterior: que vós mudeis 
(presente subjuntivo) e não mudeis vós (imperativo negativo).  

 Questão 30. (A) - (difícil)  

Uso dos Tempos Verbais e Regência Verbal 

I – correta; a forma "acabo de salvar-lhe a vida" é equivalente à "acaba de 
salvar sua vida". A substituição do pronome possessivo "sua" pelo pronome 
pessoal "lhe" continua transmitindo idéia de posse. 

II – incorreta; flexionando-se o verbo "acabar" no gerúndio, altera-se a idéia do 
texto, uma vez que o gerúndio denota processo contínuo, freqüente. 

III – incorreta; o verbo "acabar", no contexto, não rege a preposição “por”. 


