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Aula 07 

Gabarito comentado 

 

1. C 

2. C 

3. A 

4. A 

5. C 

6. a) Deverão ser mencionados dois dos três 

mecanismos linguísticos abaixo, que servem 

para indicar situação hipotética:  

(1) Uso de orações subordinadas adverbiais 

condicionais (introduzidas pela conjunção 

condicional “se”), juntamente com  

(2) formas verbais do pretérito perfeito do 

subjuntivo: - “...se um asteroide fosse se chocar 

com a Terra...” - “se não houvesse nada a fazer” 

- “Se existissem foguetes salvadores”  

(3) Uso de formas verbais do futuro do 

pretérito: “comportaríamos”, 

“convenceríamos”, “viveríamos”, 

“tribalizaríamos” etc.  

 

b) E quando um asteroide for se chocar com a 

Terra, e não houver nada a fazer para evitar o 

nosso fim? Como nos comportaremos? 

 

7. a) Ao afirmar que “nos levaria a tratar a ciência 

como hoje muitos tratam as crenças”, o autor 

sugere que ATUALMENTE a crença defende a 

certeza de que haverá um fim de tudo (o “fim do 

mundo” defendido por várias religiões), e que 

ela, talvez por essa razão, é tratada por muitos 

como “ocultismo”, “feitiçaria” etc. Já a ciência, 

ATUALMENTE, goza de prestígio por utilizar 

métodos matemáticos/científicos em sua 

atividade.  

 

b) Ao afirmar que “a desmoralização da ciência 

... nos daria a esperança de que os cálculos 

estivessem errados”, o autor sugere que no 

FUTURO HIPOTÉTICO por ele criado, a certeza do 

fim provocaria o questionamento de certezas 

científicas em busca de esperança de salvação 

ante a iminência do fim (como acontece com a 

crença ATUALMENTE).  

 

8. a) No poema, o sujeito poético dirige-se a 

Anarina. 

 

b) Semelhança: tanto no local onde o sujeito 

poético está quanto o local para onde ele quer ir 

são quentes: “Aqui faz muito calor/No Nordeste 

faz calor também”.  

Diferença: a conjunção adversativa mas, 

introdutória do penúltimo verso, deixa 

subentendido que, no lugar em que o sujeito 

poético está, não tem brisa, ao contrário do 

Nordeste: “Aqui faz muito calor/No Nordeste faz 

calor também/Mas lá tem brisa”.  

 

9. a) O sujeito poético opõe o grupo dos seres que 

não têm consciência (pedras e plantas) ao dos 

que são conscientes (seres humanos). 

 

b) A desvantagem do grupo dos seres conscientes 

em relação ao dos que não têm consciência é que 

os primeiros, ao contrário dos segundos, sofrem 

angústias e temores em virtude do 

autoconhecimento decorrente da consciência dos 

dilemas e da finitude da vida. 


