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GRUPO I
PARTE A

1. (D), (A), (C), (B), (F), (E), (G).

2. Os bárbaros (linha 2).

3. 3.1. (A); 3.2. (D); 3.3. (C); 3.4. (B); 3.5. (B).

PARTE B
4. Inicialmente, a ação decorre num espaço exterior, nas ruas

estreitas. Estas encontram-se apinhadas de pessoas, que
saem do trabalho ou passeiam. Posteriormente, passa-se
num elétrico, onde as pessoas viajam bastante apertadas. 

5. O contraste é estabelecido entre as pessoas que passea-
vam nos passeios – “as pessoas de aprumo” – e a massa de
trabalhadores que sai dos locais de trabalho para apanhar o
transporte, a multidão que “propunha uma confraterniza-
ção à força”.

6. A expressão é uma metáfora, pois identifica o movimento
da multidão em marcha com o movimento das ondas do
mar, em extensão e em força.

7. Em ambos os casos, o diminutivo transmite uma aprecia-
ção pejorativa, sugerindo a ideia de insignificância.

8. Cenário de resposta
A posição do João encontra suporte no texto, nomeada-

mente no modo como o narrador descreve as ações da multi-
dão em movimento, caracterizando-as como bruscas e pouco
polidas – “aquele mar de gente que empurrava, furava, pisava
e barafustava até chegar ao carro”. Além disso, há também o
desconforto dos outros transeuntes e passageiros, que sen-
tem o seu espaço violentamente invadido: “Era preciso pedir
desculpa ao marçano que se acabava de pisar, (…) muitas
vezes sorrir para gente que nunca se tinha visto antes e ape-
tecia insultar.” Por fim, o uso do diminutivo em “homenzinho”
(linha 17) e “sujeitinho” (linha 26) remete para uma desvalo-
rização de figuras que adotam comportamentos desadequa-
dos aos olhos de outros: “Que sujeito!”

PARTE C
Cenário de resposta
a) Em cena encontram-se o Diabo, o Judeu e o Parvo. As per-

sonagens encontram-se no cais onde estão as barcas do
Paraíso e do Inferno.

b) O Diabo, personagem alegórica, representa o Mal e deseja
le var consigo as almas pecadoras. O Parvo surge como
porta -voz da mentalidade da época relativamente à figura
do Judeu, acusando-o de hipocrisia, quando, para se inse-
rir na sociedade, finge converter-se ao cristianismo e se
mantém fiel ao judaísmo.

c) O Judeu manifesta o desejo de, voluntariamente, entrar na
barca que todos inicialmente rejeitam e que, finalmente,
acabam por aceitar dada a sua vida de pecado na Terra.

d) A segregação dos judeus na época é tão intensa e visceral
que o próprio Diabo, ansioso por almas, se recusa a permi-
tir que entre na sua barca.

e) O bode representa a fidelidade do Judeu ao judaísmo, reli-
gião que exteriormente rejeita mas que, interiormente, re-
cusa abandonar.

f) O destino final do Judeu é a Barca do Inferno, contudo, vai
a reboque.

GRUPO II
1. Empréstimo.

2. Advérbio com valor de modo.

3. Sujeito simples (O homem); sujeito subentendido (“Ele”).

4. Oração subordinada adjetiva relativa explicativa.

5. (F), (C), (D), (E), (B), (G), (A).

GRUPO III
Resposta pessoal, que deve respeitar as indicações relativa-
mente à tipologia, ao tema e à extensão apresentados.

9.

Miguel
Draft


