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COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS
Definição de Texto e de Interpretação de textos
Olá! Animado(a) para começar a nossa primeira aula? Espero que sim!
Bom, nessa primeira parte trabalharemos o conceito de Texto, o qual envolve uma série de
elementos: linguísticos, culturais, sociais, afetivos etc. Ler um texto é um processo que também exige leitura de mundo; é compreender como ocorre a relação entre os indivíduos que
interagem por meio da atividade verbal.
Serei bem objetivo na apresentação dos conceitos. Primeiramente, vamos definir Texto
(segundo o professor Marcuschi):
“O texto é um evento comunicativo em que convergem ações linguísticas, sociais e cognitivas.”
Em concursos públicos, o texto mais recorrente é o verbal escrito. Em muitos casos, o texto será não verbal, como se percebe em quadrinhos, anúncios publicitários, infográficos etc.
Outro ponto importante nas provas de concurso público (bancas diversas): você precisa
saber que há dois tipos principais de expressão textual escrita: a prosa e o poema. Vamos
entender a diferença entre elas.
A prosa é a expressão natural da linguagem escrita ou falada, sem metrificação intencional e não sujeita a ritmos regulares. No texto escrito, observamos a prosa quando há organização em linha corrida, ocupando toda a extensão da página. Há, também, organização em
parágrafos, os quais apresentam certa unidade de sentido. O texto das nossas aulas em PDF,
por exemplo, é produzido em prosa.
Já o poema é a composição literária em que há características poéticas cuja temática é
diversificada. O poema apresenta-se sob a forma de versos. O verso é cada uma das linhas de
um poema e caracteriza-se por possuir certa linha melódica ou efeitos sonoros, além de apresentar unidade de sentido. O conjunto de versos equivale a uma estrofe. Há diversas maneiras
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de se dispor graficamente as estrofes (e os versos) – e isso dependerá do período literário a
que a obra se filia e à criatividade do autor. Veja dois exemplos:
Para ser grande, sê inteiro: nada
Teu exagera ou exclui.
Sê todo em cada coisa. Põe quanto és
No mínimo que fazes.
Assim em cada lago a lua toda
Brilha, porque alta vive.
(Ricardo Reis)

Nas diversas bancas examinadoras, a maioria dos textos são organizados em prosa. Nesse caso, a banca faz referência às noções de linha, período e parágrafo. Quando as bancas
avaliam a estrutura de um poema, há a referência às noções de verso e estrofe.
Bom, até agora apresentei importantes conhecimentos para compreender melhor um texto. Agora trabalharei os elementos presentes em uma comunicação e as funções da linguagem (segundo um linguista chamado Jakobson).

Funções da Linguagem
Quando nos comunicamos, interagimos com outro(s) indivíduo(s). Esse indivíduo é capaz
de nos compreender e, muitas vezes, dialoga conosco (ou seja, ele também fala conosco,
responde, discorda etc.). Para que uma comunicação seja realizada, os seguintes elementos
devem estar presentes:

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

4 de 96

TEXTO

Compreensão e Interpretação de Textos
Bruno Pilastre

[CONTEXTO/REFERENTE]
[EMISSOR]

[MENSAGEM]

[RECEPTOR]

[CANAL]
[CÓDIGO]

Devemos ler o esquema acima da seguinte maneira: o emissor transmite uma mensagem
ao receptor. Essa mensagem tem como suporte o canal (o som de nossa voz ou o registro
escrito, por exemplo) e está codificado em nossa língua portuguesa. Essa mensagem está
situada em um contexto situacional e faz referência ao mundo biossocial do emissor e do
receptor.
A depender da ênfase que se dê a cada um desses elementos, a função da linguagem (ou
seja, do uso da linguagem) será diferente:
[CONTEXTO/REFERENTE]
função referencial
[EMISSOR]
função expressiva

[MENSAGEM]
função poética

[RECEPTOR]
função apelativa

[CANAL]
função fática
[CÓDIGO]
função metalinguística

Veja a definição e um exemplo de cada função:
FUNÇÃO

DEFINIÇÃO

Referencial
(ou denotativa ou
informativa)

Centrada no contexto/referente, é a mais
“neutra” em relação ao modo como as informações são transmitidas. Linguisticamente,
é marcada pela impessoalidade. O objetivo é
tratar de um “outro”, de um terceiro.

Apelativa
(ou conativa)

EXEMPLO
Textos jornalísticos;
Discursos científicos;
Relatórios

Centrada no receptor. Busca agir sobre quem
recebe a mensagem, de modo a modificar
Anúncios publicitários.
algum comportamento (fazer, deixar de fazer;
Manuais.
convencer). Linguisticamente, é marcada pela
forma imperativa e por recursos expressivos
como exclamações (e entonações).
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Expressiva
(ou emotiva)

Centrada no emissor. É subjetiva e expressas
estados interiores (emoções ou sentimentos,
por exemplo). Linguisticamente, é marcada
pelo uso de primeira pessoa e de adjetivação.

Relato pessoal.

Poética

Centrada na mensagem. Explora recursos
linguísticos com fins expressivos e estéticos,
trabalhando sobre a forma.

Poesia.

Fática

Centrada no canal. É um recurso para manter
a comunicação ativa, sendo evidente quando
se busca consolidar o contato.

Certificar-se (“está me
ouvindo?”; “Alô!?”).

Metalinguística

Uma aula de morfologia, de sintaxe, de fonologia. Os dicionários.
Centrada no código (em nosso caso, na língua
Essa nossa aula, que,
portuguesa).
por meio do código,
busca explicar esse
mesmo código.

Antes de avançarmos, gostaria de apresentar alguns conteúdos referentes aos estudos
linguísticos. Neles, podemos conhecer melhor o funcionamento de um sistema linguístico.

Breve introdução aos Estudos Linguísticos
Os estudos linguísticos modernos têm como marco a obra Curso de Linguística Geral, do
linguista Ferdinand de Saussure (2012). A partir desta obra (e das propostas de Saussure, lá
registradas), a ciência denominada Linguística passa a ter autonomia em relação às outras
áreas do conhecimento e passa a operar com metodologia própria.
O objeto de estudo da linguística é a língua, definida por Saussure como “um sistema de
signos”. Assim, a linguística não estuda o fenômeno geral da linguagem. A linguagem, segundo Saussure, é um fenômeno “heteróclito e multifacetado” e é constituída por diferentes
domínios (psíquico, social, fisiológico, material etc.). A ciência que estuda o fenômeno geral
da linguagem é a semiologia/semiótica. Nesse sentido, uma língua faz parte do fenômeno
geral da linguagem:
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Sobre o fenômeno geral da linguagem, é interessante mostrar a classificação de Charles
S. Peirce para os tipos de signos existentes:
Tipo de Signo

Propriedade

Exemplo

ÍCONE

O signo (representante) possui alto grau de
semelhança com a coisa representada.

Uma fotografia; um brinquedo.

ÍNDICE

O signo possui relação de contiguidade com a
coisa representada (isto é, é uma extensão dela).

Fumaça (indicando fogo); uma
pegada.

SÍMBOLO

O signo não possui proximidade de forma
(semelhança) com a coisa representada.

Substantivos, verbos, adjetivos
(registro oral ou escrito)

A semiótica/semiologia tem por objeto de estudo, portanto, todas as formas de comunicação (principalmente humana). Os gestos, as cores, as formas, os cheiros etc. são analisados
como produtores de significado e capazes de estabelecer comunicação. É o que se chama
de linguagem não verbal. O domínio da semiótica/semiologia é toda forma de comunicação,
inclusive as línguas humanas (isto é, a linguagem verbal).
O estudo realizado pela ciência linguística é diferente do estudo realizado pela tradição
gramatical. Veja a seguir algumas diferenças:
Ciência linguística

Tradição gramatical

É objetiva em relação a seu objeto de estudo,
Considera a existência de uma “língua idealizada”,
a língua. Com isso, não existem as noções de certo a adotada por escritores consagrados da literatura
ou errado.
de língua portuguesa. Por haver juízo de valor, é uma
forma subjetiva de se estudar a língua.
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Todos os registros linguísticos são considerados
como objeto de análise, independentemente de
prestígio ou não.

Consideram a existência de registros linguísticos de
maior ou menor prestígio. Esse registro será considerado o correto, em oposição (e detrimento) a outros
registros (tratados como de menor prestígio).

Para a ciência linguística, as línguas humanas possuem algumas características fundamentais. Na formulação de Saussure, o estudo de uma língua deve considerar os seguintes
fatos:
• as línguas são situadas historicamente. Existe um “momento específico” (chamado
sincronia) e existe uma sucessão de “momentos específicos” (diacronia). Assim, a língua portuguesa pode ser estudada em seu “momento” 1572 (ano da publicação de Os
Lusíadas) ou no “momento” 1808). Nos dois casos, estaremos realizando um estudo
sincrônico. Se estudarmos a mudança que ocorreu na língua entre 1572 e 1808, estaremos realizando um estudo diacrônico (porque estaremos considerando uma sucessão
de momentos específicos.
• A oralidade é histórica e biologicamente anterior à escrita.
• Há duas partes que compõem o sistema linguístico: os monemas (primeira articulação)
e os fonemas (segunda articulação). Os monemas são as menores unidades portadoras de significado; os fonemas são as menores unidades desprovidas de significado.
A combinação dessas formas primárias gera uma infinidade de novas formas.
• Um signo linguístico é formado pela associação entre um significante e um significado
(em nossa 3ª aula, veremos esse assunto em mais detalhes).
• A língua é um fenômeno social; a fala, realizada pelos indivíduos integrantes dessa comunidade, é a manifestação concreta da língua. À linguística cabe o estudo da língua.
É a partir desses pressupostos gerais que se pode analisar, por exemplo, as mudanças
ocorridas ao longo da formação de nossa língua portuguesa.
Fique atento(a) para este fato importantíssimo: as línguas mudam ao longo do tempo.
A língua portuguesa como a conhecemos hoje (esta que você fala e escuta todos os dias; que
lê agora, nesta aula) teve um passado e terá um futuro. O passado de nossa língua é estudado
pela linguística histórica.
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A nossa língua descende do latim, língua falada pelos romanos. Outras línguas contemporâneas também descendem do latim: o francês, o italiano, o espanhol. É dito que o latim
é a língua-mãe do português, do espanhol, do francês, do italiano. Essas línguas-filhas são
chamadas de línguas-irmãs (porque descendem da mesma língua-mãe).
Mas por que essas línguas se diferenciaram uma das outras, se tiveram a mesma origem?
Essas mudanças são explicadas por diversos fatores: perfil dos falantes (se letrados ou não),
políticas linguísticas do Estado (se existentes), contatos linguísticos com outros povos etc.
Assim, é sabido que o português brasileiro é o que é porque realizou distintos contatos linguísticos ao longo dos séculos (além de ter passado por diferentes políticas linguísticas e por
ter um perfil de falantes diferente).
Depois de conhecermos os elementos da comunicação, as funções da linguagem, os princípios dos estudos linguísticos e um pouco da história de nossa língua, vamos passar a trabalhar um conteúdo chamado vozes discursivas.

Vozes discursivas (Intertextualidade)
A conceituação de “vozes discursivas” é complexa. O termo é relacionado à noção de polifonia, que significa “várias vozes (discursivas)”, isto é, vários discursos presentes em uma
obra. Nesse caso, diversos enunciadores participam do processo discursivo. Em concursos
públicos (e em diversos processos seletivos, esse fenômeno é denominado intertextualidade,
principalmente na citação).
Intertextualidade é uma propriedade constitutiva de qualquer texto e o conjunto das relações explícitas ou implícitas que um texto ou um grupo de textos determinado mantém com
outros textos.
Todos os textos fazem referência a outros textos; quer dizer, não existem textos que não
mantenham algum aspecto intertextual, pois nenhum texto se acha isolado e solitário.
Quando produzimos um texto, sempre faremos referência a alguma outra forma de texto
(um discurso, um documentário, uma reportagem, uma obra literária, uma notícia etc.). Vejamos, em síntese, dois tipos de intertextualidade (segundo a professora Ingedore Koch):
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Intertextualidade explícita
Como no caso de citações, discursos diretos, referências documentadas com a fonte, resumos, resenhas.
Esse tipo de intertextualidade é utilizado em textos
acadêmicos e não ocorre com frequência em textos
dissertativos/argumentativos (em sede de concurso
público). Não é comum, por exemplo, decorar toda
uma passagem de um texto teórico e reproduzi-la em
sua redação, citando a referência bibliográfica com o
número da página da obra-fonte.

Intertextualidade com textos próprios, alheios
ou genéricos:
Alguém pode muito bem situar-se numa relação consigo mesmo e aludir a seus textos, bem
como citar textos sem autoria específica como
os provérbios.

Vejamos também alguns tipos de vozes discursivas:
Citação: é a menção a informações extraídas de outras fontes. A citação pode ser direta
ou indireta. Naquela, o texto mencionado é reproduzido exatamente como no original.; nesta,
o texto é mencionado indiretamente por meio da voz do autor do texto. Veja um exemplo:
Encontramos em Marx (1996, p.202) o seguinte relato:
[...] Uma aranha executa operações semelhantes às do tecelão, e a abelha supera mais de um
arquiteto ao construir sua colmeia. Mas o que distingue o pior arquiteto da melhor abelha é que
ele figura na mente sua construção antes de transformá-la em realidade. No fim do processo do
trabalho aparece um resultado que já existia antes idealmente na imaginação do trabalhador.

Paródia: é um texto em que se imita outra obra (ou seus procedimentos) com objetivo
jocoso (que provoca riso; engraçado, divertido) ou satírico. Observe esta propaganda do mercado Hortifruti:

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

10 de 96

TEXTO

Compreensão e Interpretação de Textos
Bruno Pilastre

Alusão: na alusão, faz-se referência indireta a algo que pode lembrar ou caracterizar o
objeto/fato/ser descrito. Veja este cartaz do Ministério da Saúde:

Paráfrase: é uma forma (frasal) diferente de dizer algo. Em leitura, faz-se paráfrase quando há interpretação, explicação ou nova apresentação de um texto (entrecho, obra etc.) que
visa torná-lo mais compreensível.
Texto

Paráfrase

Quanto tu me cobrar para transpor-me desta
borda até a outra orla em seu côncavo de
madeira?

Quando custa a travessia de barco?

Epígrafe: é o título ou frase que, colocada no início de um livro (ou um capítulo, um poema etc.), serve de tema ao assunto ou para resumir o sentido ou situar a motivação da obra.
Abaixo, apresento a epígrafe do livro O homem duplicado, de José Saramago:
O caos é uma ordem por decifrar.
Livro dos Contrários
Acredito sinceramente ter interceptado muitos pensamentos que os céus destinavam a outro homem.
Laurence Sterne
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Você pode estar se perguntando:
Professor, a aula não está muito teórica?

Sim, até agora falamos muito sobre coisas teóricas. Mas agora poderemos passar a falar
sobre como as bancas examinadoras trabalham a noção de interpretação e compreensão de
textos. De modo geral, os termos utilizados na redação das questões são os seguintes:
infere-se do texto;
conclui-se do texto;
de acordo com o texto;
o texto pode ser considerado;
os sentidos seriam preservados.
No âmbito da interpretação e compreensão de textos, há níveis de interpretação: pode-se solicitar apenas a compreensão de conhecimentos superficiais, como quem é o autor do
texto, quais são os participantes (de uma narrativa, por exemplo) etc. Em nível mais profundo
de leitura, pode-se solicitar os pressupostos ideológicos veiculados por afirmações do autor,
por exemplo.

Níveis de Leitura
Vou contar com a ajuda de um autor (chamado Medeiros) para caracterizar o fenômeno
de leitura. Para ele, a leitura é o processo de interação entre falante e ouvinte (textos orais);
ou entre autor e leitor (textos escritos). Essa é uma visão mais ampla, em que se leva em
consideração o processo de comunicação entre dois interlocutores. Esse processo de comunicação está situado em um lugar da sociedade – e por isso o contexto da comunicação deve
ser levado em consideração.
Para a sua prova, o importante é conhecer os níveis de leitura (propostos pelos autores
Adler e Doren):
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• Leitura elementar:

leitura básica ou inicial. Ao leitor cabe reconhecer cada palavra

de uma página. Nesse tipo de leitura, o leitor dispõe de treinamento básico e adquiriu
rudimentos da arte de ler.
• Leitura inspecional: caracteriza-se pelo tempo estabelecido para a leitura. Arte de folhear sistematicamente.
• Leitura analítica:

é uma forma de leitura mais minuciosa, completa, a melhor que o

leitor é capaz de fazer. É ativa em grau elevado. Tem em vista principalmente o entendimento, a compreensão do texto.
• Leitura sinóptica:

leitura comparativa realizada por quem lê muitas obras, correla-

cionando-as entre si. Nível ativo e laborioso de leitura.
É claro que você, na hora da prova, precisa dominar todos esses níveis de leitura, ok? Uma
estratégia para ler adequadamente um texto pode ser a seguinte (passos propostos por Molina):
i) Visão geral do texto (quem é o autor, a mídia, o título etc.?);
ii) Questionamento despertado pelo texto;
iii) Análise do vocabulário;
iv) Linguagem não verbal (possui gráficos, imagens?);
v) Essência do texto;
vi) Síntese do texto;
vii) Avaliação.

Muitos alunos me perguntam se é preciso ler o texto todo antes de resolver as questões. Meu
posicionamento é: SIM, É PRECISO LER O TEXTO TODO. O ganho de ler o texto todo é maior
que o ganho de tempo por não o ler. Após a leitura completa do texto, a operação de resolução
da questão segue um padrão: é preciso sempre voltar ao texto para ter a certeza sobre o que
se está afirmando no item (isto é, se a afirmativa é correta ou incorreta).

Na sequência da aula, veremos que há duas formas básicas de classificar o nível de leitura
mais profundo: os pressupostos e subentendidos.
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Pressupostos e Subentendidos
Vou explicar a ideia de pressuposto a partir do texto a seguir, publicado pela revista Veja
(março de 2018):
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O texto diz: “Em autobiografia, Bruce Dickinson, vocalista do Iron Maiden, foge ao estereótipo do metaleiro ogro: cultiva hábitos civilizados, como literatura e a esgrima.”
O que podemos entender desse texto? Basicamente, o seguinte: o metaleiro não cultiva
hábitos civilizados. Esse é o estereótipo adotado pelo redator da matéria (ou seja, é este o
ponto de vista do autor). Há uma marca linguística, a forma verbal foge, que deixa clara essa
ideia de que Bruce Dickinson NÃO segue o estereótipo, pois cultiva hábitos civilizados.
O mesmo pode ser encontrado em afirmações machistas como “Apesar de ser mulher,
ela é inteligente” (dita há algum tempo por um empresário brasileiro). A palavra apesar é uma
marca clara de uma visão de mundo do autor da declaração.
Assim, quando podemos ler o não dito, quando é possível identificar marcas linguísticas
que nos permitem interpretar essas informações nas “entrelinhas”, estamos diante de uma
pressuposição.
Agora, se estamos diante de um subentendido, não encontramos marcas linguísticas que
nos permitem ler as informações das “entrelinhas”. Por exemplo, observe a situação (real) a
seguir:
Um dia eu estava tocando violão na casa de meu sogro. Enquanto eu tentava tocar uma
música, ele se virou para mim e falou: “Bruno, você já pensou em fazer aula de violão?”
O que ele quis dizer com isso? Para bom entendedor: “Bruno, você é ruim demais tocando
violão! Procure algumas aulas para melhorar”. Ele não afirmou isso explicitamente, é claro,
mas subentende-se que ele queria dizer algo próximo ao que eu entendi. Observe que não há
qualquer marca linguística que me permita confirmar a minha interpretação, mas eu posso
fazer essa leitura.

Marcas Discursivas (de Pressuposição)
Em produções textuais escritas, podemos encontrar diversas marcas discursivas, como:
• uso de pontuação expressiva, como aspas, reticências, exclamação, interrogação (perguntas retóricas);
• uso de formatação especial (itálico, negrito, caixa-alta, maiúscula, minúscula);
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• uso de vocabulário específico (jargões técnicos, coloquialismos, gírias);
• uso de recursos morfológicos expressivos, como diminutivo, aumentativo etc.;
• uso de padrões sintáticos, como voz passiva, impessoalizações, inversões sintáticas.
Todas essas marcas são destacadas pela banca organizadora de seu concurso, como
você poderá ver ao longo desta e das demais aulas.

Níveis de Linguagem
Identificar o nível de linguagem também é fundamental para compreender o texto. Nas
provas, verificamos a presença de textos de todos os tipos e que trazem diversos níveis de
linguagem. Há três níveis de linguagem (segundo um autor chamado Dino Preti).
O primeiro deles é o chamado culto, no qual se faz uso da língua-padrão, aquela que possui prestígio social e segue as normas da gramática tradicional; é o nível de linguagem usado
em situações formais e os falantes possuem alto nível de escolarização.
O nível de linguagem denominado comum é situado entre os níveis culto e popular; é o
registro empregado por falantes com escolarização básica e pelos meios de comunicação de
massa.
Por fim, o nível de linguagem popular é aquele que não possui prestígio social e é utilizado
em situações informais de comunicação; não “segue” as normas da gramática tradicional e
faz uso de vocabulário restrito.
Um falante (e um texto) pode transitar, numa mesma produção, pelos três níveis, a depender dos objetivos da comunicação.

Variação Linguística
Os estudos sociolinguísticos demonstraram que as línguas sofrem variação. Essa variação é sistemática e coerente, sendo muitas vezes a causadora das mudanças linguísticas
ao longo do tempo. No âmbito da variação linguística, as bancas examinadoras abordam os
seguintes conceitos:

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

16 de 96

TEXTO

Compreensão e Interpretação de Textos
Bruno Pilastre

Dialetos
(ou variação diatópica)

São variações faladas por comunidades geograficamente definidas. É relacionada, por exemplo, a noções como “o falar paulista” ou “o falar do Norte”.

Idioma

Refere-se ao sistema comunicativo adotado por uma nação para fins de
ensino, comunicação oficial e representação internacional.

Socioletos

São variações faladas por comunidades socialmente definidas. Nessa caracterização, considera-se a posição social do falante (e a influência dessa posição social nos registros linguísticos).

Linguagem Padrão
(ou norma padrão)

É o registro padronizado em função da comunicação pública e da educação.
A linguagem padrão está vinculada à tradição gramatical, aquela que postula
uma norma linguística de correção/adequação.

Idioletos

Diz respeito à variação individual, ao modo de falar de cada indivíduo.

Registros

Faz referência a usos especializados de vocabulário e/ou estrutura gramatical
de certas atividades ou profissões. Um advogado, por exemplo, faz uso de um
vocabulário distinto do adotado por um profissional da área da saúde.

Um autor chamado Camacho apresenta os seguintes tipos de variação:

Variação
histórica

Acontece ao longo de um determinado período de tempo, pode ser identificada ao se comparar dois estados de uma língua. O processo de mudança é gradual: uma variante inicialmente
utilizada por um grupo restrito de falantes passa a ser adotada por indivíduos socioeconomicamente mais expressivos. A forma antiga permanece ainda entre as gerações mais velhas, período em que as duas variantes convivem; porém com o tempo a nova variante torna-se normal
na fala, e finalmente consagra-se pelo uso na modalidade escrita. As mudanças podem ser de
grafia ou de significado.

Trata das diferentes formas de pronúncia, vocabulário e estrutura sintática entre regiões. Dentro
de uma comunidade mais ampla, formam-se comunidades linguísticas menores em torno de
Variação
centros polarizadores da cultura, política e economia, que acabam por definir os padrões lingeográfica
guísticos utilizados na região de sua influência. As diferenças linguísticas entre as regiões são
graduais, nem sempre coincidindo com as fronteiras geográficas.

Variação
social

Agrupa alguns fatores de diversidade: o nível socioeconômico, determinado pelo meio social
onde vive um indivíduo; o grau de educação; a idade e o sexo. A variação social não compromete a compreensão entre indivíduos, como poderia acontecer na variação regional; o uso de
certas variantes pode indicar qual o nível socioeconômico de uma pessoa, e há a possibilidade
de alguém oriundo de um grupo menos favorecido atingir o padrão de maior prestígio.
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Variação
estilística

Considera um mesmo indivíduo em diferentes circunstâncias de comunicação: se está em um
ambiente familiar, profissional, o grau de intimidade, o tipo de assunto tratado e quem são os
receptores. Sem levar em conta as graduações intermediárias, é possível identificar dois limites
extremos de estilo: o informal, quando há um mínimo de reflexão do indivíduo sobre as normas
linguísticas, utilizado nas conversações imediatas do cotidiano; e o formal, em que o grau de
reflexão é máximo, utilizado em conversações que não são do dia a dia e cujo conteúdo é mais
elaborado e complexo. Não se deve confundir o estilo formal e informal com língua escrita e
falada, pois os dois estilos ocorrem em ambas as formas de comunicação.

Direto do concurso – perfil da banca
Chegamos ao momento central: a análise da banca CE(BRA)SPE, organizadora de seu
concurso.
Antes de resolvermos as questões, quero destacar o padrão geral de abordagem da banca
em relação ao conteúdo de Texto:
• Em relação às habilidades de interpretação de texto, a banca exige do candidato a síntese de ideias centrais. Também é exigida a habilidade de identificar pressupostos e
subentendidos.
• O conteúdo de coesão sempre é avaliado nas provas da banca CE(BRA)SPE. Em especial, avalia-se os referentes do texto (pronomes, elipses etc.).
• Outro padrão da banca CE(BRA)SPE é o de reescrever trechos do texto com modificações. Essas modificações alteram conjunções e outros termos.
• Mais recentemente, questões de reescrita são recorrentemente aplicadas pela banca.
Aqui, é preciso verificar a correção gramatical do texto reescrito.
Sobre o conteúdo de nossa primeira aula, vou comentar 4 questões que ilustram bem a
abordagem da banca.
Questão 1

(CEBRASPE/MPC-PA/MÉDIO/2019)

O dito popular que defende a prevenção como melhor remédio tem tanta afinidade com o dia
a dia da administração pública que, ouso afirmar, poderia ser tido como princípio implícito de
nosso ordenamento constitucional.
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Em outros termos, quando se trata da coisa pública, o “errar é humano” não vale, não pode
valer. E não porque o ser humano não possa errar, mas porque, direta ou indiretamente, o erro
custa muito caro à sociedade.
O contrato superfaturado, a obra malfeita ou inacabada e o serviço mal prestado constituem enorme desrespeito ao contribuinte. Além de causarem grande prejuízo a toda a coletividade, acabam sendo também os grandes responsáveis pelo sentimento de ausência do
Estado.
Diversas são as demandas da sociedade, e o administrador, preso às limitações de um
orçamento, ao eleger determinado investimento como prioridade, naturalmente relega outros.
Por isso, cautela e planejamento devem ser as palavras de ordem para o gasto público, sob
todos os enfoques, especialmente nas contratações.
A matemática é simples: quantos gestores, no exercício de suas administrações, conseguiram ressarcir os prejuízos de contratos considerados irregulares pelos tribunais de contas,
por superfaturamento, deficiência na execução ou qualquer outra ilegalidade? A prática mostra que, uma vez executado e pago o serviço, feito está, pois não se recupera todo o dinheiro
público gasto irregularmente. Ao contrário, o dispêndio público só aumenta: são abertos procedimentos de apuração interna de responsabilidades, inquéritos civis, ações civis públicas...
enfim, movimenta-se ainda mais a máquina pública, e pouco, muito pouco, é recuperado.
Dimas Ramalho. É melhor prevenir que remediar.
Internet: <www.tce.sp.gov.br> (com adaptações).
Considerando as ideias, os sentidos e os aspectos linguísticos do texto precedente, julgue
o item a seguir.
Infere-se do texto que, com relação aos gastos da administração pública, é melhor prevenir do
que remediar porque o erro custa muito caro à sociedade.

Certo.
Para responder o item, basta retornar ao segundo parágrafo do texto. Lá, podemos ler no último período que “o erro custa muito caro à sociedade”.
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Na mesma prova da banca CE(BRA)SPE para o MPC-PA, vemos outra questão sobre interpretação de texto:
(CEBRASPE/MPC-PA/MÉDIO/2019)
Nascido em 1902, nos Estados Unidos da América, Theodore Schultz foi o primeiro acadêmico que efetivamente sistematizou a relação existente entre aumento de investimentos
em educação e aumento de produtividade e salários no setor agrícola — e, claro, na economia
como um todo.
Em seus estudos, o economista comparou a situação de desequilíbrio entre países pobres, cuja capacidade de produção agrícola é baixa, e países ricos, de alta capacidade produtiva. Nessa análise, percebeu-se que os países desenvolvidos possuíam muito mais dinheiro
investido no chamado capital humano, mais especificamente em educação.
Notavelmente, educação traz desenvolvimento econômico e social, além de gerar, em um
contexto micro, habilidades para o indivíduo que possam ser aproveitadas tanto por ele quanto por outros ao seu redor — fato já conhecido por Schultz. Contudo, o pesquisador foi além e
sistematizou a influência da educação sobre a riqueza de uma nação. Ele analisou a economia norte-americana e percebeu que a maior parte do crescimento econômico do país estava
associada ao capital humano, materializado em investimentos em educação, e não no capital
físico.
Ainda nesse estudo, Schultz analisou os custos da educação. Além do óbvio custo material (professores, infraestrutura e material escolar), há outros custos que envolvem, principalmente, tempo: pessoas que trabalhariam passam a estudar — não produzindo, nem ganhando
salários. Assim, Schultz concluiu que há custos para as pessoas (deixar de ganhar dinheiro
com trabalho para estudar) e eventualmente para o governo (pagar a educação das pessoas
sem que elas produzam).
Seu trabalho o levou à conclusão de que países que investem mais em educação tendem
a ser mais ricos. Segundo ele, mesmo que isso tenha um custo, quanto mais se investir na capacitação das pessoas, mais produtiva e rica uma nação será, de modo que os efeitos tendem
a ser mais positivos que negativos.
Internet: <http://g1.globo.com> (com adaptações).
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Considerando as ideias, os sentidos e os aspectos linguísticos do texto precedente, julgue os
itens a seguir.
Questão 2

De acordo com o texto, os países desenvolvidos, em comparação com os países

pobres, demandam da população mais gastos com educação.

Errado.
Na verdade, o texto informa que os países desenvolvidos, em comparação aos países pobres,
despendem mais capital na área de educação.

Questão 3

Infere-se do texto CG3A3-II que o investimento em educação é condição neces-

sária para o crescimento socioeconômico de países pouco desenvolvidos.

Errado.
Na verdade, o texto informa que o investimento em educação contribui positivamente para
a riqueza de uma nação, apesar de eventuais impactos negativos que possam dele decorrer.

Por fim, vejamos outra questão da banca CE(BRA)SPE, agora para a PGE-PE:
Questão 4

(CEBRASPE/PGE-PE/ASSISTENTE/2019)

A modernidade é um contrato. Todos nós aderimos a ele no dia em que nascemos, e ele
regula nossa vida até o dia em que morremos. Pouquíssimos entre nós são capazes de rescindi-lo ou transcendê-lo. Esse contrato configura nossa comida, nossos empregos e nossos
sonhos; ele decide onde moramos, quem amamos e como morremos.
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À primeira vista, a modernidade parece ser um contrato extremamente complicado, por
isso poucos tentam compreender no que exatamente se inscreveram. É como se você tivesse
baixado algum software e ele te solicitasse assinar um contrato com dezenas de páginas em
“juridiquês”; você dá uma olhada nele, passa imediatamente para a última página, tica em
“concordo” e esquece o assunto. Mas a modernidade, de fato, é um contrato surpreendentemente simples. O contrato interno pode ser resumido em uma única frase: humanos concordam em abrir mão de significado em troca de poder.
Yuval Noah Harari. Homo Deus: uma breve história do amanhã.
São Paulo: Companhia das Letras, 2016 (com adaptações).
Considerando as ideias, os sentidos e os aspectos linguísticos do texto precedente, julgue o
item a seguir.
Infere-se do texto que a modernidade impele o ser humano a tomar decisões com as quais
ele não concorda.

Errado.
O texto não afirma que a modernidade impele (obrigar, coagir) o ser humano a tomar decisões
com as quais ele não concorda. O texto expressa a ideia de haver, em alguma medida, poder
de decisão por parte do ser humano.

Agora já estamos bem familiarizados com a banca, certo? Também estamos seguros em
relação ao conteúdo estudado. Falta apenas praticar. Então chega de papo: vamos resolver o
banco de questões da aula!
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RESUMO
É importante observar, na leitura do texto:
• Os elementos da comunicação:

emissor

• receptor
• mensagem
• canal
• código
• contexto/referente
• Qual é a função da linguagem predominante: referencial, expressiva, poética, apelativa,
fática ou metalinguística?
• Interpretação de pressupostos (há marcas linguísticas) e subentendidos (não há marcas linguísticas - a interpretação é contextual).
• Há vozes discursivas (intertextualidade)? Qual(is): citação, paródia, alusão, paráfrase
e/ou epígrafe?
• Qual é o nível de linguagem: culto, comum ou popular?
• Há marcas de variação linguística: social, histórica, geográfica etc.?
A partir desses conhecimentos, a abordagem que você faz do texto será muito mais eficiente.
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QUESTÕES DE CONCURSO
(CESPE/SUPERIOR/EBSERH/2018)
Texto CB1A1AAA
1 Já houve quem dissesse por aí que o Rio de Janeiro é
a cidade das explosões. Na verdade, não há semana em que os
jornais não registrem uma aqui e ali, na parte rural.
4 A ideia que se faz do Rio é a de que é ele um vasto
paiol, e que vivemos sempre ameaçados de ir pelos ares, como
se estivéssemos a bordo de um navio de guerra, ou habitando
7 uma fortaleza cheia de explosivos terríveis.
Certamente que essa pólvora terá toda ela emprego
útil; mas, se ela é indispensável para certos fins industriais,
10 convinha que se averiguassem bem as causas das explosões,
se são acidentais ou propositais, a fim de que fossem removidas
na medida do possível. Isso, porém, é que não se tem dado e
13 creio que até hoje não têm as autoridades chegado a resultados
positivos.
Entretanto, é sabido que certas pólvoras, submetidas
16 a dadas condições, explodem espontaneamente, e tem sido essa
a explicação para uma série de acidentes bastante dolorosos, a
começar pelo do Maine, na baía de Havana, sem esquecer
19 também o do Aquidabã.
Noticiam os jornais que o governo vende, quando
avariada, grande quantidade dessas pólvoras.
22 Tudo indica que o primeiro cuidado do governo devia
ser não entregar a particulares tão perigosas pólvoras, que
explodem assim sem mais nem menos, pondo pacíficas vidas
25 em constante perigo.
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Creio que o governo não é assim um negociante
ganancioso que vende gêneros que possam trazer a destruição
28 de vidas preciosas; e creio que não é, porquanto anda sempre
zangado com os farmacêuticos que vendem cocaína aos
suicidas. Há sempre no Estado curiosas contradições.
Lima Barreto. Pólvora e cocaína In: Vida urbana, 5/1/1915
Internet: <www dominiopublico gov br> (com adaptações)
Com relação às ideias do Texto CB1A1AAA, que data de janeiro de 1915, julgue os itens a seguir.
Questão 1

(CESPE/SUPERIOR/EBSERH/2018) Infere-se do Texto que seu autor concorda

com a ideia de que a cidade do Rio de Janeiro, à época, assemelhava-se a um vasto paiol.
Questão 2

(CESPE/EBSERH/SUPERIOR/2018) Conforme o Texto, o governo vendia a parti-

culares todo o excedente de explosivos não utilizados.
Questão 3

(CESPE/SUPERIOR/EBSERH/2018) Conclui-se do Texto que as autoridades do

estado do Rio de Janeiro eximiam-se de investigar as causas das explosões que ocorriam no
estado.
CESPE/SUPERIOR/EBSERH/2018)
Texto CB1A1BBB
1 São José do Rio Preto, centro urbano de tamanho
médio, com cerca de 408 mil habitantes em 2010, localizada na
região noroeste do estado de São Paulo, em área de clima
4 tropical, é uma cidade reconhecida pelo seu calor intenso. Em
1985, a Superintendência de Controle de Endemias do Estado
de São Paulo detectou a presença de focos do Aedes aegypti
7 em doze cidades paulistas, entre elas, São José do Rio Preto, e
confirmou sua reintrodução no estado. Os focos foram
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encontrados em locais com concentração de recipientes,
10 denominados pontos estratégicos (PEs). Foi então estruturado
o Programa de Controle de Aedes aegypti em São Paulo, que
previa a visitação sistemática e periódica aos PEs dos
13 municípios e a realização de delimitações de foco, quando do
encontro de sítios positivos. Considerava-se que o vetor estava
presente em um município quando continuava presente nos
16 imóveis após a realização das medidas de controle que vinham
associadas à delimitação de foco.
Logo após a detecção de focos positivos do mosquito
19 em São José do Rio Preto, realizaram-se as delimitações e a
aplicação de controle, as quais não foram suficientes para
eliminar o vetor. Diante da situação, em 1985, o município foi
22 definido como área de infestação domiciliar e risco de dengue.
Os primeiros casos autóctones da dengue no município foram
registrados em 1991, atribuídos ao sorotipo DENV1. A
25 primeira grande epidemia ocorreu em 1995, com 1.462 casos
autóctones. Posteriormente, com a introdução dos demais
sorotipos, as incidências (casos/100 mil habitantes/ano)
28 apresentaram comportamento cíclico: em 1999, 1.351,1; em
2006, 2.935,7; em 2010, ano da maior incidência, 6.173,8; e,
em 2015, até outubro, a segunda maior incidência, 5.070,8.
31

Apesar de não se descartar a hipótese de que o

aumento progressivo das incidências da dengue no município
já seria um efeito do aumento das temperaturas, parece que
34 esse fenômeno estaria mais relacionado com a circulação dos
múltiplos sorotipos do vírus da dengue. De modo geral, a
persistência e a intensidade da dengue em São José do Rio
37 Preto são esperadas por se tratar de cidade de clima tropical e
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com condições ideais para o desenvolvimento do vetor e de sua
relação com o patógeno.
Internet: <www revistas usp br> (com adaptações)
Com relação às ideias do Texto CB1A1BBB, julgue os itens que se seguem.
Questão 4

(CESPE/SUPERIOR/EBSERH/2018) Segundo o Texto, realizava-se a delimitação

de foco, medida de prevenção à reprodução do Aedes aegypti, no caso de serem identificados
os pontos estratégicos de ocorrência do mosquito em São José do Rio Preto.
Questão 5

(CESPE/SUPERIOR/EBSERH/2018) De 1991 a 2015, houve um aumento pro-

gressivo de casos de dengue no município de São José do Rio Preto, devido à resistência do
mosquito Aedes aegypti às medidas implantadas para seu controle.
Questão 6

(CESPE/SUPERIOR/EBSERH/2018) Os vocábulos “mosquito” (l. 18) e “patóge-

no” (l. 39) têm o mesmo referente no Texto: “Aedes aegypti” (l. 6 e 11).
CESPE/ANALISTA/STJ/2018)
Texto CB1A1CCC
1 As audiências de segunda a sexta-feira muitas vezes
revelaram o lado mais sórdido da natureza humana. Eram
relatos de sofrimento, dor, angústia que se transportavam da
4 cadeira das vítimas, testemunhas e réus para minha cadeira de
juíza. A toga não me blindou daqueles relatos sofridos, aflitos.
As angústias dos que se sentavam à minha frente, por diversas
7 vezes, me escoltaram até minha casa e passaram a ser
companheiras de noites de insônia. Não havia outra solução a
não ser escrever. Era preciso colocar no papel e compartilhar
10 a dor daquelas pessoas que, mesmo ao fim do processo e com
a sentença prolatada, não me deixavam esquecê-las.
Foram horas, dias, meses, anos de oitivas de mães,
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13 filhas, esposas, namoradas, companheiras, todas tendo em
comum a violência no corpo e na alma sofrida dentro de casa.
O lar, que deveria ser o lugar mais seguro para essas mulheres,
16 havia se transformado no pior dos mundos.
Quando finalmente chegavam ao Judiciário e se
sentavam à minha frente, os relatos se transformavam em
19 desabafos de uma vida inteira. Era preciso explicar, justificar
e muitas vezes se culpar por terem sido agredidas. A culpa por
ter sido vítima, a culpa por ter permitido, a culpa por não ter
22 sido boa o suficiente, a culpa por não ter conseguido manter a
família. Sempre a culpa.
Aquelas mulheres chegavam à Justiça buscando uma
25 força externa como se somente nós, juízes, promotores e
advogados, pudéssemos não apenas cessar aquele ciclo de
violência, mas também lhes dar voz para reagir àquela
28 violência invisível.
Rejane Jungbluth Suxberger. Invisíveis Marias: histórias além das
quatro paredes. Brasília: Trampolim, 2018 (com adaptações).
Com base no Texto CB1A1CCC, escrito por uma juíza acerca de casos de violência doméstica,
julgue os itens a seguir.
Questão 7

(CESPE/ANALISTA/STJ/2018) Infere-se do primeiro parágrafo que, para a auto-

ra, escrever foi uma espécie de processo terapêutico.
Questão 8

(CESPE/ANALISTA/STJ/2018) No terceiro parágrafo, fica clara a importância da

linguagem nas audiências judiciais, momento em que as vítimas têm a oportunidade de desabafar, e os juízes, como a autora do Texto, de lhes explicar o trâmite da ação.
Questão 9

(CESPE/ANALISTA/STJ/2018) No Texto, a palavra “prolatada” (l. 11) foi empre-

gada como sinônimo de deferida.
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Questão 10

(CESPE/ANALISTA/STJ/2018) O referente dos sujeitos de “chegavam” (l. 17),

que está elíptico, é “os relatos” (l. 18).
(CESPE/SUPERIOR/TCM-BA/2018)
Texto 1A1AAA
1 Ainda existem pessoas para as quais a greve é um
“escândalo”: isto é, não só um erro, uma desordem ou um
delito, mas também um crime moral, uma ação intolerável que
4 perturba a própria natureza. “Inadmissível”, “escandalosa”,
“revoltante”, dizem alguns leitores do Figaro, comentando
uma greve recente. Para dizer a verdade, trata-se de uma
7 linguagem do tempo da Restauração, que exprime a sua
mentalidade profunda. É a época em que a burguesia, que
assumira o poder havia pouco tempo, executa uma espécie de
10 junção entre a moral e a natureza, oferecendo a uma a garantia
da outra. Temendo-se a naturalização da moral, moraliza-se a
natureza; finge-se confundir a ordem política e a ordem
13 natural, e decreta-se imoral tudo o que conteste as leis
estruturais da sociedade que se quer defender. Para os prefeitos
de Carlos X, assim como para os leitores do Figaro de hoje, a
16 greve constitui, em primeiro lugar, um desafio às prescrições
da razão moralizada: “fazer greve é zombar de todos nós”, isto
é, mais do que infringir uma legalidade cívica, é infringir uma
19 legalidade “natural”, atentar contra o bom senso, misto de
moral e lógica, fundamento filosófico da sociedade burguesa.
Nesse caso, o escândalo provém de uma ausência de
22 lógica: a greve é escandalosa porque incomoda precisamente
aqueles a quem ela não diz respeito. É a razão que sofre e se
revolta: a causalidade direta, mecânica, essa causalidade é
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25 perturbada; o efeito se dispersa incompreensivelmente longe da
causa, escapa-lhe, o que é intolerável e chocante. Ao contrário
do que se poderia pensar sobre os sonhos da burguesia, essa
28 classe tem uma concepção tirânica, infinitamente suscetível, da
causalidade: o fundamento da moral que professa não é de
modo algum mágico, mas, sim, racional. Simplesmente,
31 trata-se de uma racionalidade linear, estreita, fundada, por
assim dizer, numa correspondência numérica entre as causas e
os efeitos. O que falta a essa racionalidade é, evidentemente,
34 a ideia das funções complexas, a imaginação de um
desdobramento longínquo dos determinismos, de uma
solidariedade entre os acontecimentos, que a tradição
37 materialista sistematizou sob o nome de totalidade.
Roland Barthes. O usuário da greve. In: R. Barthes. Mitologias.
Tradução de Rita Buongermino, Pedro de Souza e Rejane Janowitzer. Rio
de Janeiro: DIFEL, 2007, p. 135-6 (com adaptações).
Com relação às ideias do Texto 1A1AAA, julgue os itens.
Questão 11

(CESPE/SUPERIOR/TCM-BA/2018) Infere-se do Texto que seu autor considera a

greve um crime moral, um delito contra a natureza do mundo e da sociedade.
Questão 12

(CESPE/SUPERIOR/TCM-BA/2018) Argumenta-se, no Texto, em favor de uma

lógica natural que explique a articulação das tensões sociais que a greve manifesta.
Questão 13

(CESPE/SUPERIOR/TCM-BA/2018) Conclui-se do Texto que a intolerância com

relação à greve advém da ignorância da complexidade de seus efeitos sobre os membros de
uma sociedade.
Questão 14

(CESPE/SUPERIOR/TCM-BA/2018) De acordo com o Texto, a percepção do sen-

so comum sobre a burguesia é a de que esta é uma classe social cujos membros são caracterizados pelo comportamento tirânico e dominador.
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Questão 15

(CESPE/SUPERIOR/TCM-BA/2018) Infere-se do Texto que é inadequada a apli-

cação do pensamento racional à compreensão das relações sociais.
(CESPE/SUPERIOR/TCM-BA/2018)
Texto 1A1BBB
1 Após meses de sofrimento e solidão chega o correio:
esta corrente veio da Venezuela escrita por Salomão Fuais
para correr mundo
4 faça vinte e quatro cópias e mande a amigos em lugares
distantes: antes de nove dias terá surpresa, graças a Santo
Antônio.
7 Tem vinte e quatro cópias, mas não tem amigos distantes,
José Edouard, Exército venezuelano, esqueceu de distribuir
cópias, perdeu o emprego.
10 Lupin Gobery incendiou cópia, casa pegou fogo,
metade da família morreu.
Mandar então a amigos em lugares próximos.
13 Também não tem amigos em lugares próximos.
Fecha a casa.
Deitado na cama, espera surpresa.
Rubem Fonseca. Corrente. In: Contos reunidos.
São Paulo: Cia. das Letras, 1994, p. 324.
A respeito dos aspectos estruturais e linguísticos do Texto 1A1BBB, julgue os itens.
Questão 16

(CESPE/SUPERIOR/TCM-BA/2018) A mensagem da corrente apresenta-se em

forma de citação no interior do conto, da linha 2 à linha 11.
Questão 17

(CESPE/SUPERIOR/TCM-BA/2018) Nas linhas 12 e 13, é apresentada a conclu-

são da mensagem da corrente.
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Questão 18

(CESPE/SUPERIOR/TCM-BA/2018) O Texto desenvolve-se, predominantemen-

te, com base em relações de causa e consequência.
Questão 19

(CESPE/SUPERIOR/TCM-BA/2018) Na corrente predomina o uso de constru-

ções passivas para caracterizar os infortúnios decorrentes do descumprimento da mensagem.
Questão 20

(CESPE/PROFESSOR/SEDUC-AL/2018)

1 O índice de leitura no Brasil continua baixo. Uma
pesquisa realizada pelo Instituto Pró-Livro revelou que, após
sair da escola, o brasileiro lê em média 1,3 livro por ano.
4 Quando se inclui a leitura de didáticos e paradidáticos
— aqueles títulos lidos por obrigação, como parte do programa
de alguma disciplina —, o número sobe para 4,7. Ainda assim,
7 trata-se de uma média baixíssima se comparada à de países
desenvolvidos. Cada francês, por exemplo, lê, em média,
anualmente, sete livros; na Finlândia, são mais de 25. O
10 levantamento apontou também que 45% dos entrevistados não
havia lido nenhuma obra sequer nos três meses anteriores à
enquete. O estudo, feito entre novembro e dezembro de 2007,
13 também mostrou que, para os brasileiros, a leitura é apenas a
quinta opção de entretenimento. Em primeiro lugar, está a
televisão. Alguma surpresa?
Leitura em baixa. In: Welcome Congonhas. Camarinha
Editora & Comunicação, jul./2008, p. 9 (com adaptações).
A expressão “Alguma surpresa?” (l. 15) é uma pergunta retórica acerca do fato de a leitura ser
a quinta opção de entretenimento no Brasil e a televisão, a primeira.
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Questão 21

(CESPE/MÉDIO/STM/2018)
Texto CB4A1AAA

1 Narração é diferente de narrativa, uma vez que
mantém algo da ideia de acompanhar os fatos à medida que
eles acontecem. A narrativa é uma totalidade de
4 acontecimentos encadeados, uma espécie de soma final, e está
presente em tudo: na sequência de entrada, prato principal e
sobremesa de um jantar; em mitos, romances, contos, novelas,
7 peças, poemas; no Curriculum vitae; na história dos nossos
corpos; nas notícias; em relatórios médicos; em conversas,
desenhos, sonhos, filmes, fábulas, fotografias. Está nas óperas,
10 nos videoclipes, videogames e jogos de tabuleiro. A narração,
por sua vez, é basicamente aquilo que um narrador enuncia.
Uma contagem de palavras na base de dados do
13 Google mostra uma mudança nos usos de narrativa. A palavra
vem sendo cada vez mais empregada nas últimas décadas, mas
seu sentido vem mudando.
16 A expressão disputa de narrativas, que teve um boom
dos anos 80 do século XX para cá, não costuma dizer respeito
à acepção mais literária do termo, como narrativa de um
19 romance. Fala antes sobre trazer a público diferentes formas de
narrar o mundo, para que narrativas plurais possam ser
elaboradas e disputadas. É um uso do termo que talvez
22 aproxime narrativa de narração, porque sugere que toda
narrativa histórica e cultural carrega em si um processo e um
movimento e que dentro dela há sempre sinais deixados pelas
25 escolhas de um narrador.
Sofia Nestrovski. Narrativa. Internet:
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<www.nexojornal.com.br> (com adaptações).
O vocábulo “antes” (l. 19) indica, no contexto em que se insere, circunstância temporal.
Questão 22

(CESPE/ANALISTA/TRF 1ª/2017)
Texto 4A1AAA

Quinze de e novembro de 1889 oficializou um
movimento histórico que não se consolidara: a construção de
uma república brasileira. Imaginada por nossas elites políticas,
4 econômicas e intelectuais que — a despeito das divergências
— tinham em comum o sonho de criar uma civilização nos
trópicos, a República era menos conquista do que projeto a
7 impor. Daí não ser mero acaso que tenha sido proclamada por
militares, homens que escolheram a divisa positivista que
figuraria em nossa bandeira: amor, ordem e progresso. Claro
10 que — como viris representantes da ordem — começaram por
suprimir o amor do mote de Auguste Comte. Supressão até
hoje desconhecida da maioria dos brasileiros, mas reveladora
13 do intuito de apagar qualquer traço do desejo no novo regime
político.
O desejo era temido como incontrolável e ameaçador
16 para o almejado progresso. Mas, afinal, o que seria o progresso
até hoje impresso em nossa bandeira? De acordo com as fontes
da época, seria o caminho trilhado por medidas que dirigiriam
19 o Brasil para o modelo da civilização que nossas elites
projetavam na Europa e nos Estados Unidos. Era um ideal
baseado em uma fantasia das classes superiores, as quais não
22 apenas se imaginavam brancas como consideravam a
branquitude um atributo de superioridade moral que as
colocava em claro contraste com o povo, no qual projetavam
25 o atraso e a negritude. Viam o povo como uma massa
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heterogênea sob ameaça degenerativa a esperar pelo
branqueamento para poder se tornar digna de ser reconhecida
28 como nação.
Rogerio Miskolci. Uma outra história da República. In:
Revista Cult, n.º 6, ano 19, jan./2016, p. 35 (com adaptações).
A fim de exprimir seu ponto de vista acerca da construção da República, o autor emprega, na
linha 6, os termos “conquista” e “projeto” como semanticamente complementares entre si.
(COPS-UEL/ASSISTENTE/AFPR/2013 - ADAPTADA)
Um trabalho gigantesco, produzido por 500 cientistas de 300 instituições – que analisaram 187 países ao longo das últimas quatro décadas. É o Global Burden of Disease (Peso
Global das Doenças), que acaba de ser publicado e é o maior estudo já realizado sobre a
saúde da humanidade. Ele traz duas grandes conclusões. A boa é que a expectativa de vida
aumentou em praticamente todo o mundo, e as mortes relacionadas à subnutrição caíram de
3,4 milhões, em 1990, para 1,4 milhão em 2010, último ano analisado pelo estudo. Em 1990,
a subnutrição era a doença com maior “peso”, ou seja, aquela que mais tirava anos de vida
saudável da humanidade. Agora, ela despencou para oitavo lugar. Mas a obesidade, eis a má
notícia, subiu de décimo para sexto – e a má alimentação, com uma dieta pobre em nutrientes,
aparece em quinto (os quatro maiores fatores de risco são pressão alta, tabagismo, uso de
álcool e poluição). “As dietas pobres em frutas, verduras e grãos integrais têm impacto surpreendente”, escrevem os autores do estudo. A pesquisa constatou que, entre 1990 e 2010,
a expectativa de vida global dos homens subiu de 62,8 para 67,5 anos, e a das mulheres subiu de 68,1 para 73,3. Ou seja: as mulheres ampliaram em seis meses a vantagem que levam
sobre os homens. Mas nem todos os países evoluíram. Na Bielorrússia, os homens perderam
1,4 ano por causa do aumento no consumo de álcool. E Lesoto, na África, viu sua expectativa
de vida desabar – regrediu 12,2 anos entre os homens e 14,7 entre as mulheres – devido à
epidemia de Aids.
(Adaptado de: NOGUEIRA, S.; GARATTONI, B. Obesidade já mata mais gente do que fome. SuperInteressante. São Paulo, Ed. Abril, fev. 2013. p.10.)
A respeito da linguagem utilizada no texto, julgue (Certo ou Errado) as afirmativas a seguir.
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Questão 23

(COPS-UEL/ASSISTENTE/AFPR/2013 - ADAPTADA) O texto apresenta uma lin-

guagem lacônica, com ineficácia vocabular.
Questão 24

(COPS-UEL/ASSISTENTE/AFPR/2013 - ADAPTADA) Trata-se de linguagem co-

notativa, metafórica, cujos sentidos variam conforme o contexto.
Questão 25

(COPS-UEL/ASSISTENTE/AFPR/2013 - ADAPTADA) O texto apresenta lingua-

gem concisa, dados estatísticos e adequação vocabular.
Questão 26

(COPS-UEL/ASSISTENTE/AFPR/2013 - ADAPTADA) Trata-se de linguagem de-

notativa, cujos sentidos são iguais tanto para o emissor quanto para o receptor.
(COPS-UEL/AGENTE/SEAP-PR/2013)
A imagem de presos apinhados numa cela, de tão repetida, já anestesia os paranaenses. Parece se tratar de mais um dos problemas crônicos, como de resto, com os quais deveríamos nos acostumar – ao lado de morros desabando e concessões à corrupção. O risco de
virar rotina é, de fato, de alta probabilidade. Como já chegou a declarar o sociólogo Francisco
de Oliveira, o sistema prisional é a única instituição pública mantida pelo cidadão brasileiro,
mas que não lhe diz respeito. Pouco sabe do assunto e pouco lhe é dito. Por tabela, pouco
pergunta, perpetuando a ignorância.
Cadeia e delegacia são vistas como questões do Estado, com as quais não devemos
nos meter. O preço pago por essa cultura é alto – estamos entre as nações de destaque no
desrespeito aos direitos humanos nas prisões. Somos de ponta em administração do mundo
do crime pelos que estão atrás das grades. Tão grave é que uma das frases de 2012 foi a do
ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, declarando preferir morrer a ir para uma prisão
brasileira. Poderia ser repetida em coro por 190 milhões em ação.
Em meio a esse cenário, uma boa notícia, publicada quinta-feira passada nesta Gazeta
do Povo. Nos dois últimos anos, o governo do estado conseguiu reduzir em 40% o número de
presos em delegacias.
Foram transferidos para espaços adequados. É quase metade da bomba desarmada –
eram 16,2 mil presos; sobraram 9,1 mil à espera de tratamento adequado: eles ainda dormem
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na delegacia. O interior, em particular, ressente de medidas, é verdade, mas nada que tire o brilho da notícia – a melhor dos últimos tempos em se tratando do sistema prisional no Paraná.
As delegacias funcionam como escoadouro das cadeias. São sempre o pior remendo
para o soneto. Impossível esquecer as descrições que os presos dão dos pequenos espaços
divididos por multidões. Cheiros insuportáveis, três camas para 30 pessoas, hierarquias absurdas, ditando quem manda e quem obedece. Tão absurdo quanto é deduzir que o estágio
a que se chegou é resultado do descaso geral da nação com o assunto, fazendo crescer o
obscurantismo em torno das matrizes da violência.
São variações para o tema, é verdade. Se a palavra de ordem for olhar para frente, a palavra certa é mirar no exemplo dado pela secretária de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos
Humanos, Maria Teresa Uille Gomes. Ela agarrou esse touro à unha e seus esforços merecem
continuidade. Sim, porque a redução de 40% deixa ainda 60% por vir. Faltam 5.634 vagas para
sanar o déficit, como informa a reportagem, extirpando de vez a prática ilegal de prender nas
delegacias e não em unidades prisionais ou em centros de triagem.
Em paralelo às delegacias sendo usadas para o que de fato se destinam, devem ser impulsionados outros processos, capazes de reabilitar. E, o mais difícil, devolver a credibilidade
ao sistema prisional.
De acordo com a secretária de Justiça, serão erguidos 14 presídios no Paraná até o
fim de 2014. Que esses projetos andem de braço dado com a sociedade organizada. Não é
impossível – as boas novas que agora recebemos de presente são uma prova disso.
Acerca da linguagem empregada no texto, julgue (Certo ou Errado) as afirmativas a seguir.
Questão 27

(COPS-UEL/AGENTE/SEAP-PR/2013 - ADAPTADA) O texto apresenta lingua-

gem mista, formal e informal, como comprovam as expressões “obscurantismo em torno
das matrizes da violência” e “agarrou esse touro à unha”, respectivamente.
Questão 28

(COPS-UEL/AGENTE/SEAP-PR/2013 - ADAPTADA) O texto apresenta trechos

com linguagem figurada, conotativa, usando metáforas para expressar os sentidos, por
exemplo, “é quase metade da bomba desarmada” e “são sempre o pior remendo para o
soneto”.
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Questão 29

(COPS-UEL/AGENTE/SEAP-PR/2013 - ADAPTADA) O texto apresenta exclusi-

vamente linguagem técnica, de cunho formal, com dados estatísticos para confirmar as
informações veiculadas, por exemplo, “faltam 5.634 vagas para sanar o déficit”.
Questão 30

(COPS-UEL/AGENTE/SEAP-PR/2013 - ADAPTADA) O texto apresenta exclusi-

vamente linguagem denotativa, literal, cujo objetivo é gerar formalidade e maior credibilidade às informações que estão sendo veiculadas.
(QUADRIX/ADMINISTRATIVO/CRM-DF/2018 - ADAPTADA)
Há coisas que estão além das palavras. Os cientistas, os filósofos e os professores
são aqueles que se dedicam a ensinar as coisas que podem ser ensinadas. Coisas que são
ensinadas são aquelas que podem ser ditas. Sobre a solidariedade muitas coisas podem
ser ditas. Por exemplo: eu acho possível desenvolver uma psicologia da solidariedade. Acho
também possível desenvolver uma sociologia da solidariedade. E, filosoficamente, uma ética
da solidariedade… Mas os saberes científicos e filosóficos da solidariedade não ensinam a
solidariedade, da mesma forma como a crítica da música e da pintura não ensina às pessoas
a beleza da música e da pintura. A solidariedade, como a beleza, é inefável – está além das
palavras.
Palavras que ensinam são gaiolas para pássaros engaioláveis. Os saberes, todos eles,
são pássaros engaiolados. Mas a solidariedade é um pássaro que não pode ser engaiolado.
Ela não pode ser dita. A solidariedade pertence a uma classe de pássaros que só existe em
voo. Engaiolados, esses pássaros morrem.
O que pode ser ensinado são as coisas que moram no mundo de fora: astronomia, física, química, gramática, anatomia, números, letras, palavras. Mas há coisas que não estão do
lado de fora. Coisas que moram dentro do corpo. Estão enterradas na carne, como se fossem
sementes à espera… Uma dessas sementes é a solidariedade.
A solidariedade não é uma entidade do mundo de fora, ao lado de estrelas, pedras,
mercadorias, dinheiro, contratos. Se ela fosse uma entidade do mundo de fora, poderia ser
ensinada e produzida. A solidariedade é uma entidade do mundo interior. Solidariedade nem
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se ensina, nem se ordena, nem se produz. A solidariedade tem de brotar e crescer como uma
semente…
A solidariedade é como um ipê: nasce e floresce. Mas não em decorrência de mandamentos éticos ou religiosos. Não se pode ordenar: “Seja solidário!”. A solidariedade acontece
como um simples transbordamento.
Já disse que solidariedade é um sentimento. É esse o sentimento que nos torna mais
humanos. É um sentimento estranho, que perturba nossos próprios sentimentos. A solidariedade me faz sentir sentimentos que não são meus, que são de um outro. O que sinto não são
meus sentimentos. Isso não acontece nem por decisão racional, nem por convicção religiosa,
nem por mandamento ético. É o jeito natural de ser do meu próprio corpo, movido pela solidariedade.
Rubem Alves. É assim que acontece a bondade.
Internet: (com adaptações).
Julgue os itens que se seguem, em relação ao texto e a seus aspectos linguísticos.
Questão 31

(QUADRIX/ADMINISTRATIVO/CRM-DF/2018 - ADAPTADA) Com a expressão

“Já disse que solidariedade é um sentimento”, o autor faz uma intertextualidade, referindo-se
a um texto de sua autoria produzido no passado.
Questão 32

(QUADRIX/ADMINISTRATIVO/CRM-DF/2018 - ADAPTADA) O texto consiste em

uma narrativa a respeito do sentimento de solidariedade.
Questão 33

(QUADRIX/ADMINISTRATIVO/CRM-DF/2018 - ADAPTADA) De acordo com o

texto, a solidariedade não é uma mercadoria que se possa produzir.
Questão 34

(QUADRIX/ADMINISTRATIVO/CRM-DF/2018) Depreende-se da leitura do texto

que a solidariedade se opõe às convicções religiosas.
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Questão 35

(QUADRIX/ADMINISTRADOR/CRA-AC/2016 - ADAPTADA).

Sobre a tirinha, julgue o item.
A interrogativa que inicia a fala do terceiro quadrinho faz imaginar que o interlocutor do funcionário do depósito tenha pedido uma sugestão a ele.
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(QUADRIX/AGENTE/CRF-RJ/2015 - ADAPTADA).

A respeito da semântica das palavras empregadas na tirinha, julgue as afirmativas a seguir.
Questão 36

(QUADRIX/AGENTE/CRF-RJ/2015 - ADAPTADA) A pergunta “Jura?” (2º quadri-

nho) significa que uma das moças duvida da história da outra.
Questão 37

(QUADRIX/AGENTE/CRF-RJ/2015 - ADAPTADA) A expressão “Olha só” (2º qua-

drinho) significa que uma das moças está positivamente surpresa com o relato da outra.
Questão 38

(QUADRIX/AGENTE/CRF-RJ/2015 - ADAPTADA) O termo “Menina” (1º quadri-

nho) é um vocativo, o qual tem a função de chamar a atenção de leitoras do sexo feminino.
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(CESPE/ANALISTA/STJ/2018)
Texto CB1A1AAA
1 No pensamento filosófico da Antiguidade, a dignidade
(dignitas) da pessoa humana era alcançada pela posição social
ocupada pelo indivíduo, bem como pelo grau de
4 reconhecimento dos demais membros da comunidade. A partir
disso, poder-se-ia falar em uma quantificação (hierarquia) da
dignidade, o que permitia admitir a existência de pessoas mais
7 dignas ou menos dignas.
Frise-se que foi a partir das formulações de Cícero que
a compreensão de dignidade ficou desvinculada da posição
10 social. O filósofo conferiu à dignidade da pessoa humana um
sentido mais amplo ligado à natureza humana: todos estão
sujeitos às mesmas leis da natureza, que proíbem que uns
13 prejudiquem aos outros.
No círculo de pensamento jusnaturalista dos séculos
XVII – e XVIII, a concepção da dignidade da pessoa humana
16 passa por um procedimento de racionalização e secularização,
mantendo-se, porém, a noção básica da igualdade de todos os
homens em dignidade e liberdade. Nesse período, destaca-se a
19 concepção de Emmanuel Kant de que a autonomia ética do ser
humano é o fundamento da dignidade do homem. Incensurável
é a permanência da concepção kantiana no sentido de que a
22 dignidade da pessoa humana repudia toda e qualquer espécie
de coisificação e instrumentalização do ser humano.
Antonio da Rocha Lourenço Neto. Direito e humanismo: visão filosófica, literária
e histórica. Rio de Janeiro: Edição do Autor, 2013, p.148-9 (com adaptações).
Com relação às ideias e aos aspectos linguísticos do Texto CB1A1AAA, julgue os próximos
itens.
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Questão 39

(CESPE/ANALISTA/STJ/2018) Conclui-se do Texto, especialmente pelo empre-

go de “Incensurável” (l. 20), que seu autor considera correto o posicionamento de Kant sobre
a dignidade humana.
Questão 40

(CESPE/ANALISTA/STJ/2018) No primeiro parágrafo, os parênteses foram em-

pregados para isolar palavras cuja função é explicar o sentido do elemento que imediatamente lhes antecede.
(CESPE/PROFESSOR/SEDUC-AL/2018)
Posso conceber um homem sem mãos, pés, cabeça (pois só a experiência nos ensina
que a cabeça é mais necessária do que os pés); mas não posso conceber o homem sem pensamento: seria uma pedra ou um animal.
Instinto e razão, marcas de duas naturezas.
O homem não passa de um caniço, o mais fraco da natureza, mas é um caniço pensante. Não é preciso que o universo inteiro se arme para esmagá-lo: um vapor, uma gota de água
bastam para matá-lo. Mas, mesmo que o universo o esmagasse, o homem seria ainda mais
nobre do que quem o mata, porque sabe que morre e a vantagem que o universo tem sobre
ele; o universo desconhece tudo isso.
Toda a nossa dignidade consiste, pois, no pensamento. Daí ser preciso nos elevarmos,
e não do espaço e da duração, que não podemos preencher. Trabalhemos, pois, para bem
pensar.
Não é no espaço que devo buscar minha dignidade, mas na ordenação de meu pensamento. Não terei mais possuindo terras; pelo espaço, o universo me abarca e traga como um
ponto; pelo pensamento, eu o abarco.
Blaise Pascal. Um caniço pensante. In: Pensamentos. Trad. Sérgio Milliet. 2.ª ed. São Paulo:
Abril Cultural, 1979, p. 123-4 (com adaptações)
Com base no texto precedente, julgue os seguintes itens.
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Questão 41

(CESPE/PROFESSOR/SEDUC-AL/2018) Depreende-se do Texto que bens mate-

riais em nada dignificam o homem, podendo somente a razão fazê-lo.
Questão 42

(CESPE/PROFESSOR/SEDUC-AL/2018) Para o autor do Texto, o ser humano,

apesar da condição de “caniço”, é superior ao universo, porque detém a faculdade do pensamento.
(CESPE/PROFESSOR/SEDUC-AL/2018)
Texto 11A3CCC
1

Ainda na infância, a literatura me encantou, me

conquistou: as histórias com suas tramas, os poemas com sua
musicalidade, seu uso especial da linguagem, todos com uma
4 precisão e um concretizar de fatos e sentimentos que a intuição
apenas adivinhava. Acho que foi isso que me fez amar a língua,
e esse amor me fez querer ser professor de Língua Portuguesa.
7 Já quando estava na quarta série do ginásio (hoje nono ano do
ensino fundamental), tinha certeza de que queria ser
professor... de Língua Portuguesa.
10

Quem, além de um poeta, poderia chamar a nossa

língua de “última flor do Lácio inculta e bela”? Quem, além de
Bandeira, poderia ir “embora pra Pasárgada... uma outra
13 civilização, para andar de bicicleta, montar em burro bravo,
subir em pau de sebo e tomar banho de mar”? Viajando por
entre as palavras mágicas de poetas, contistas, romancistas, fui
16 percorrendo os caminhos e descaminhos da linguagem.
Aos poucos cresceu no meu conhecimento a gramática
e a seguir a linguística com todas as suas correntes e
19 disciplinas. Aumentou assim o meu entusiasmo pelas
possibilidades expressivas da língua, sua relação com os
recursos linguísticos e seu funcionamento em textos resultantes
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22 de sujeitos, de ideologias, de atividades e esferas de ação do
ser humano concretizando modos/formas e objetivos de ação
em tipos de gêneros e espécies de textos.
25

Parece-me, pois, que primeiro a literatura nos faz

sentir o que a língua é e pode, e, só depois, a gramática e a
linguística nos possibilitam saber o que é e como a língua é e
28 o que ela pode.
A literatura concentra, converge, encontra
possibilidades de expressão presentes na língua em todas as
31 suas variedades escritas e orais. Mesmo atualmente, quando os
estudos linguísticos se acostumaram a observar, descrever e
explicar os recursos da língua e seus usos nas variedades orais
34 e escritas não literárias (como na imprensa falada e escrita,
nos documentos orais e em todos os gêneros de todas as
esferas de ação social ou comunidades discursivas), parece
37 que a literatura continua a Senhora que nos mostra e aponta
a magia da língua.
É por esse espírito que acredito que ser linguista
40 ou gramático, ser professor de Língua Portuguesa tem
mais brilho, mais sabor, mais verdade, mais possibilidade
quando se acredita, mais ainda, quando se sabe que língua e
43 literatura são uma só coisa e que a segunda é a primeira
transformada em arte, que a literatura é o que há de mais livre,
mais forte e, por que não dizer, de mais belo de tudo o que se
46 pode fazer com a língua.
Luiz Carlos Travaglia. Da infância à ciência: língua e literatura. In: Beth Brait. Literatura e outras linguagens. São Paulo: Contexto, 2010, p. 36-8 (com adaptações).
Com relação às ideias e à textualidade do Texto 11A3CCC, julgue os seguintes itens.
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Questão 43

(CESPE/PROFESSOR/SEDUC-AL/2018) No Texto, predomina a concepção de

que o uso da língua corresponde a um conjunto de práticas sociais que determinam os diferentes modos e formatos da comunicação linguística.
Questão 44

(CESPE/PROFESSOR/SEDUC-AL/2018) Infere-se do Texto que seu autor prefe-

riria ter sido professor de Literatura Brasileira a professor de Língua Portuguesa.
(CESPE/AGENTE/ABIN/2018)
Texto CB3A1BBB
1

Na legislação interna dos países, a espionagem

costuma ser juridicamente entendida como a obtenção
sub-reptícia e indevida de informação sigilosa do Estado. Esse
4 tipo de conduta é criminalizado pela legislação de cada país. O
mesmo se pode dizer do vazamento, que guarda estreita relação
com a espionagem e que consiste na divulgação indevida de
7 informações por quem tem o dever legal do sigilo.
A espionagem é um dos poucos crimes na legislação
brasileira que podem, em tempo de guerra, levar à pena de
10 morte, seja o condenado nacional ou estrangeiro, civil ou
militar, além de, em tempo de paz, sujeitar o militar que a
pratique à indignidade para o oficialato.
13

Se praticada por autoridade superior, a espionagem

pode configurar, além de infração penal, crime de
responsabilidade, que, a despeito do nome, não tem natureza de
16 crime em sentido técnico, mas, sim, de infração política sujeita
a cassação de mandato e suspensão de direitos políticos.
Fábio de Macedo Soares Pires Condeixa. Espionagem e direito. In:
Revista Brasileira de Inteligência, n.º 10, 2015, p. 25-6 (com adaptações).
A propósito das ideias e dos aspectos linguísticos do Texto CB3A1BBB, julgue os itens subsequentes.
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Questão 45

(CESPE/AGENTE/ABIN/2018) A “estreita relação” (l. 5) entre o “vazamento” (l. 5)

e a “espionagem” (l. 6) refere-se tanto ao objeto com que lidam seus agentes — informações
sigilosas — quanto aos meios indevidos de que esses agentes se utilizam — para obter esse
objeto, no caso da espionagem, e para torná-lo público, no caso do vazamento.
Questão 46

(CESPE/AGENTE/ABIN/2018) O Texto aponta que, embora haja consenso entre

os países acerca da definição do que vem a ser espionagem, a criminalização dessa conduta
não é universal, a exemplo do caso brasileiro, país onde o acusado de espionagem é sentenciado à morte apenas em situações extremas.
Questão 47

(CESPE/AUDITOR/SEFAZ-RS/2018)
Texto 1A9BBB

1

Sérgio Buarque de Holanda afirma que o processo

de integração efetiva dos paulistas no mundo da língua
portuguesa ocorreu, provavelmente, na primeira metade
4 do século XVIII. Até então, a gente paulista, fossem
índios, brancos ou mamelucos, não se comunicava em
português, mas em uma língua de origem indígena,
7 derivada do tupi e chamada língua brasílica, brasiliana ou,
mais comumente, geral.
No Brasil colônia, coexistiam duas versões de
10 língua geral: a amazônica, ou nheengatu, ainda hoje
empregada por cerca de oito mil pessoas, e a paulista,
que desapareceu, não sem que deixasse marcas na toponímia
13 do país e na língua portuguesa. São elas que nos
possibilitam olhar um caipira jururu à beira de um igarapé
socando milho para preparar mingau — sem os termos
16 que migraram para o português, só veríamos um habitante
da área rural, melancólico, preparando comida às margens
de um riacho. Sem caipira, sem jururu, sem igarapé,
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19 sem socar e sem mingau, a cena poderia descrever uma
bucólica paisagem inglesa.
O idioma da gente paulista formou-se como
22 resultado de duas práticas: a miscigenação de portugueses
e índias e a escravização dos índios. Os primeiros europeus
que aqui aportaram, sem mulheres, uniram-se às nativas
25 e criaram os filhos juntos e misturados — as crianças
usavam o tupi da mãe e o português do pai. Aos poucos,
essas famílias mestiças se afastavam da cultura indígena
28 e casavam entre si, não mais em suas aldeias de origem.
Formava-se assim uma cultura mameluca, nem europeia
nem indígena, com uma língua que já não era o tupi, tampouco
31 era o português. Era o que falavam os primeiros paulistas,
os bandeirantes, que a difundiram nas bandeiras até as terras
que hoje constituem o Mato Grosso e o Paraná.
Branca Vianna. O contrário da memória. In: Piauí, ed. 116, maio/2016 (com adaptações).
Depreende-se do segundo parágrafo do Texto 1A9BBB que, no trecho “São elas que nos possibilitam olhar um caipira jururu à beira de um igarapé socando milho para preparar mingau”,
o propósito do autor é ilustrar a influência da língua geral no vocabulário do português falado
no Brasil.
(CESPE/AUDITOR/SEFAZ-RS/2018)
Texto 1A10AAA
1

A justiça tributária está em debate. O Brasil possui

um sistema tributário altamente regressivo: quem ganha
até dois salários mínimos paga 49% dos seus rendimentos
4 em tributos, enquanto quem ganha acima de trinta salários
mínimos paga apenas 26%. Isso ocorre porque, na comparação
internacional, se tributa excessivamente o consumo, e não
7 o patrimônio e a renda.
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A má distribuição tributária e de renda restringe
o potencial econômico e social do país. Cabe ao Estado induzir
10 uma política distributiva conforme a qual quem ganha
mais pague proporcionalmente mais do que quem ganha
menos e a maior parcela do orçamento seja destinada para
13 as necessidades básicas da população.
A justiça tributária ocorre com a redução da carga
tributária e da regressividade dos tributos e com sua
16 eliminação da cesta básica. A redução da carga tributária
permite maior competitividade para as empresas, geração
de empregos, diminuição da inflação e indução do
19 crescimento econômico.
Com a redução da carga tributária sobre o consumo,
todos ganham: a população de baixa e média renda,
22 pela melhora no seu poder aquisitivo; a de maior renda,
pelo desenvolvimento econômico e social, que gera ganhos
econômicos e financeiros, novas oportunidades e expansão
25 da oferta de empregos.
Por outro lado, a substituição dos tributos indiretos,
que atingem o fluxo econômico, por tributos que incidam
28 sobre o estoque da riqueza tem o mérito de criar maior
desenvolvimento econômico, pois gera mais consumo,
produção e lucros que compensam a tributação sobre a riqueza.
31 O desenvolvimento econômico amplia a arrecadação
pública, proporcionando maiores recursos para investimentos
em políticas sociais e em infraestrutura, além de gerar
34 maior atratividade para os investimentos nas empresas.
Amir Kjair. Le monde diplomatique Brasil. 12.ª ed. Internet: <https://diplomatique.org.br>
(com adaptações).
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Questão 48

(CESPE/AUDITOR/SEFAZ-RS/2018) Na opinião do autor do Texto 1A10AAA,

a carga tributária brasileira deveria ser menos regressiva.
Questão 49

(CESPE/AUDITOR/SEFAZ-RS/2018) No Texto 1A10AAA, o autor defende a ideia

de que o desenvolvimento econômico é relacionado à distribuição tributária.
Questão 50

(CESPE/MÉDIO/STM/2018)
Texto CB4A1AAA

1

Narração é diferente de narrativa, uma vez que

mantém algo da ideia de acompanhar os fatos à medida que
eles acontecem. A narrativa é uma totalidade de
4 acontecimentos encadeados, uma espécie de soma final, e está
presente em tudo: na sequência de entrada, prato principal e
sobremesa de um jantar; em mitos, romances, contos, novelas,
7 peças, poemas; no Curriculum vitae; na história dos nossos
corpos; nas notícias; em relatórios médicos; em conversas,
desenhos, sonhos, filmes, fábulas, fotografias. Está nas óperas,
10 nos videoclipes, videogames e jogos de tabuleiro. A narração,
por sua vez, é basicamente aquilo que um narrador enuncia.
Uma contagem de palavras na base de dados do
13 Google mostra uma mudança nos usos de narrativa. A palavra
vem sendo cada vez mais empregada nas últimas décadas, mas
seu sentido vem mudando.
16

A expressão disputa de narrativas, que teve um boom

dos anos 80 do século XX para cá, não costuma dizer respeito
à acepção mais literária do termo, como narrativa de um
19 romance. Fala antes sobre trazer a público diferentes formas de
narrar o mundo, para que narrativas plurais possam ser
elaboradas e disputadas. É um uso do termo que talvez
22 aproxime narrativa de narração, porque sugere que toda
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narrativa histórica e cultural carrega em si um processo e um
movimento e que dentro dela há sempre sinais deixados pelas
25 escolhas de um narrador.
Sofia Nestrovski. Narrativa. Internet: <www.nexojornal.com.br> (com adaptações).
Há cerca de três décadas, em contextos históricos, culturais e literários, o termo narrativa
passou a ser considerado um sinônimo de narração.
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GABARITO COMENTADO
(CESPE/SUPERIOR/EBSERH/2018)
Texto CB1A1AAA
1

Já houve quem dissesse por aí que o Rio de Janeiro é

a cidade das explosões. Na verdade, não há semana em que os
jornais não registrem uma aqui e ali, na parte rural.
4 A ideia que se faz do Rio é a de que é ele um vasto
paiol, e que vivemos sempre ameaçados de ir pelos ares, como
se estivéssemos a bordo de um navio de guerra, ou habitando
7 uma fortaleza cheia de explosivos terríveis.
Certamente que essa pólvora terá toda ela emprego
útil; mas, se ela é indispensável para certos fins industriais,
10 convinha que se averiguassem bem as causas das explosões,
se são acidentais ou propositais, a fim de que fossem removidas
na medida do possível. Isso, porém, é que não se tem dado e
13 creio que até hoje não têm as autoridades chegado a resultados
positivos.
Entretanto, é sabido que certas pólvoras, submetidas
16 a dadas condições, explodem espontaneamente, e tem sido essa
a explicação para uma série de acidentes bastante dolorosos, a
começar pelo do Maine, na baía de Havana, sem esquecer
19 também o do Aquidabã.
Noticiam os jornais que o governo vende, quando
avariada, grande quantidade dessas pólvoras.
22 Tudo indica que o primeiro cuidado do governo devia
ser não entregar a particulares tão perigosas pólvoras, que
explodem assim sem mais nem menos, pondo pacíficas vidas
25 em constante perigo.
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Creio que o governo não é assim um negociante
ganancioso que vende gêneros que possam trazer a destruição
28 de vidas preciosas; e creio que não é, porquanto anda sempre
zangado com os farmacêuticos que vendem cocaína aos
suicidas. Há sempre no Estado curiosas contradições.
Lima Barreto. Pólvora e cocaína In: Vida urbana, 5/1/1915
Internet: <www dominiopublico gov br> (com adaptações)
Com relação às ideias do Texto CB1A1AAA, que data de janeiro de 1915, julgue os itens a seguir.
Questão 1

(CESPE/SUPERIOR/EBSERH/2018) Infere-se do Texto que seu autor concorda

com a ideia de que a cidade do Rio de Janeiro, à época, assemelhava-se a um vasto paiol.
Certo.
É possível inferir, sim, que o autor concorda com a ideia de que o Rio se parecia com um vasto
paiol. Isso porque em diversos momentos ao longo do texto o autor cita casos de acidentes
envolvendo explosões.

Questão 2

(CESPE/EBSERH/SUPERIOR/2018) Conforme o Texto, o governo vendia a parti-

culares todo o excedente de explosivos não utilizados.
Errado.
Segundo o texto, o governo vende, quando avariada, grande quantidade dessas pólvoras. Assim, não são vendidos os explosivos não utilizados.

Questão 3

(CESPE/SUPERIOR/EBSERH/2018) Conclui-se do Texto que as autoridades do

estado do Rio de Janeiro eximiam-se de investigar as causas das explosões que ocorriam no
estado.
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Errado.
Pela leitura do texto, não é possível afirmar que as autoridades se eximiam (desobrigavam-se) de investigar. O autor do texto afirma que “convinha que se averiguassem bem as causas
das explosões, se são acidentais ou propositais, a fim de que fossem removidas na medida do
possível.” Dessa afirmação, não se pode concluir que o estado se eximia.

(CESPE/SUPERIOR/EBSERH/2018)
Texto CB1A1BBB
1

São José do Rio Preto, centro urbano de tamanho

médio, com cerca de 408 mil habitantes em 2010, localizada na
região noroeste do estado de São Paulo, em área de clima
4 tropical, é uma cidade reconhecida pelo seu calor intenso. Em
1985, a Superintendência de Controle de Endemias do Estado
de São Paulo detectou a presença de focos do Aedes aegypti
7 em doze cidades paulistas, entre elas, São José do Rio Preto, e
confirmou sua reintrodução no estado. Os focos foram
encontrados em locais com concentração de recipientes,
10 denominados pontos estratégicos (PEs). Foi então estruturado
o Programa de Controle de Aedes aegypti em São Paulo, que
previa a visitação sistemática e periódica aos PEs dos
13 municípios e a realização de delimitações de foco, quando do
encontro de sítios positivos. Considerava-se que o vetor estava
presente em um município quando continuava presente nos
16 imóveis após a realização das medidas de controle que vinham
associadas à delimitação de foco.
Logo após a detecção de focos positivos do mosquito
19 em São José do Rio Preto, realizaram-se as delimitações e a
aplicação de controle, as quais não foram suficientes para
eliminar o vetor. Diante da situação, em 1985, o município foi
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22 definido como área de infestação domiciliar e risco de dengue.
Os primeiros casos autóctones da dengue no município foram
registrados em 1991, atribuídos ao sorotipo DENV1. A
25 primeira grande epidemia ocorreu em 1995, com 1.462 casos
autóctones. Posteriormente, com a introdução dos demais
sorotipos, as incidências (casos/100 mil habitantes/ano)
28 apresentaram comportamento cíclico: em 1999, 1.351,1; em
2006, 2.935,7; em 2010, ano da maior incidência, 6.173,8; e,
em 2015, até outubro, a segunda maior incidência, 5.070,8.
31

Apesar de não se descartar a hipótese de que o

aumento progressivo das incidências da dengue no município
já seria um efeito do aumento das temperaturas, parece que
34 esse fenômeno estaria mais relacionado com a circulação dos
múltiplos sorotipos do vírus da dengue. De modo geral, a
persistência e a intensidade da dengue em São José do Rio
37 Preto são esperadas por se tratar de cidade de clima tropical e
com condições ideais para o desenvolvimento do vetor e de sua
relação com o patógeno.
Internet: <www revistas usp br> (com adaptações)
Com relação às ideias do Texto CB1A1BBB, julgue os itens que se seguem.
Questão 4

(CESPE/SUPERIOR/EBSERH/2018) Segundo o Texto, realizava-se a delimitação

de foco, medida de prevenção à reprodução do Aedes aegypti, no caso de serem identificados
os pontos estratégicos de ocorrência do mosquito em São José do Rio Preto.
Errado.
A realização de delimitações de foco ocorria quando do encontro de sítios positivos.
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Questão 5

(CESPE/SUPERIOR/EBSERH/2018) De 1991 a 2015, houve um aumento pro-

gressivo de casos de dengue no município de São José do Rio Preto, devido à resistência do
mosquito Aedes aegypti às medidas implantadas para seu controle.
Errado.
Segundo o texto, o aumento progressivo estaria mais relacionado com a circulação dos múltiplos sorotipos do vírus da dengue E ao clima/condições ideais para o desenvolvimento do
vetor.

Questão 6

(CESPE/SUPERIOR/EBSERH/2018) Os vocábulos “mosquito” (l. 18) e “patóge-

no” (l. 39) têm o mesmo referente no Texto: “Aedes aegypti” (l. 6 e 11).
Errado.
“Mosquito” e “vetor” possuem o mesmo referente no texto: “Aedes aegypti”. O “patógeno”,
diferentemente, é o agente específico, o causador da doença – e o mosquito Aedes aegypti
apenas porta esse patógeno.

(CESPE/ANALISTA/STJ/2018)
Texto CB1A1CCC
1

As audiências de segunda a sexta-feira muitas vezes

revelaram o lado mais sórdido da natureza humana. Eram
relatos de sofrimento, dor, angústia que se transportavam da
4 cadeira das vítimas, testemunhas e réus para minha cadeira de
juíza. A toga não me blindou daqueles relatos sofridos, aflitos.
As angústias dos que se sentavam à minha frente, por diversas
7 vezes, me escoltaram até minha casa e passaram a ser
companheiras de noites de insônia. Não havia outra solução a
não ser escrever. Era preciso colocar no papel e compartilhar
10 a dor daquelas pessoas que, mesmo ao fim do processo e com
a sentença prolatada, não me deixavam esquecê-las.
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Foram horas, dias, meses, anos de oitivas de mães,
13 filhas, esposas, namoradas, companheiras, todas tendo em
comum a violência no corpo e na alma sofrida dentro de casa.
O lar, que deveria ser o lugar mais seguro para essas mulheres,
16 havia se transformado no pior dos mundos.
Quando finalmente chegavam ao Judiciário e se
sentavam à minha frente, os relatos se transformavam em
19 desabafos de uma vida inteira. Era preciso explicar, justificar
e muitas vezes se culpar por terem sido agredidas. A culpa por
ter sido vítima, a culpa por ter permitido, a culpa por não ter
22 sido boa o suficiente, a culpa por não ter conseguido manter a
família. Sempre a culpa.
Aquelas mulheres chegavam à Justiça buscando uma
25 força externa como se somente nós, juízes, promotores e
advogados, pudéssemos não apenas cessar aquele ciclo de
violência, mas também lhes dar voz para reagir àquela
28 violência invisível.
Rejane Jungbluth Suxberger. Invisíveis Marias: histórias além das
quatro paredes. Brasília: Trampolim, 2018 (com adaptações).
Com base no Texto CB1A1CCC, escrito por uma juíza acerca de casos de violência doméstica,
julgue os itens a seguir.
Questão 7

(CESPE/ANALISTA/STJ/2018) Infere-se do primeiro parágrafo que, para a auto-

ra, escrever foi uma espécie de processo terapêutico.
Certo.
A escrita, para a autora do texto, permitiu a ela lidar com as angústias com as quais teve
contato nas audiências. Por isso, pode-se dizer que a escrita foi uma espécie de processo
terapêutico.
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Questão 8

(CESPE/ANALISTA/STJ/2018) No terceiro parágrafo, fica clara a importância da

linguagem nas audiências judiciais, momento em que as vítimas têm a oportunidade de desabafar, e os juízes, como a autora do Texto, de lhes explicar o trâmite da ação.
Errado.
O “dar voz para reagir àquela violência” é além do simples trâmite da ação. O processo de “dar
voz” está ligado à noção de representatividade.

Questão 9

(CESPE/ANALISTA/STJ/2018) No Texto, a palavra “prolatada” (l. 11) foi empre-

gada como sinônimo de deferida.
Errado.
A palavra “prolatada” vem do verbo “prolatar”, que significa “pronunciar uma sentença”. É esse
o sentido presente na ocorrência da linha 11. Por isso, não se pode dizer que a palavra “prolatada” foi empregada como sinônimo de “deferida” (isto é, de “atendida”, “que foi atendida”),
dado que a sentença poderia ser contrária ao pleito.

Questão 10

(CESPE/ANALISTA/STJ/2018) O referente dos sujeitos de “chegavam” (l. 17),

que está elíptico, é “os relatos” (l. 18).
Errado.
O referente dos sujeitos de “chegavam” (l. 17) e “sentavam” (l. 18) é “mulheres” (l. 15). Observe
que, para interpretar bem as relações entre os termos do texto, é preciso conhecer os referentes dos predicados, ok?
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(CESPE/SUPERIOR/TCM-BA/2018)
Texto 1A1AAA
1

Ainda existem pessoas para as quais a greve é um

“escândalo”: isto é, não só um erro, uma desordem ou um
delito, mas também um crime moral, uma ação intolerável que
4 perturba a própria natureza. “Inadmissível”, “escandalosa”,
“revoltante”, dizem alguns leitores do Figaro, comentando
uma greve recente. Para dizer a verdade, trata-se de uma
7 linguagem do tempo da Restauração, que exprime a sua
mentalidade profunda. É a época em que a burguesia, que
assumira o poder havia pouco tempo, executa uma espécie de
10 junção entre a moral e a natureza, oferecendo a uma a garantia
da outra. Temendo-se a naturalização da moral, moraliza-se a
natureza; finge-se confundir a ordem política e a ordem
13 natural, e decreta-se imoral tudo o que conteste as leis
estruturais da sociedade que se quer defender. Para os prefeitos
de Carlos X, assim como para os leitores do Figaro de hoje, a
16 greve constitui, em primeiro lugar, um desafio às prescrições
da razão moralizada: “fazer greve é zombar de todos nós”, isto
é, mais do que infringir uma legalidade cívica, é infringir uma
19 legalidade “natural”, atentar contra o bom senso, misto de
moral e lógica, fundamento filosófico da sociedade burguesa.
Nesse caso, o escândalo provém de uma ausência de
22 lógica: a greve é escandalosa porque incomoda precisamente
aqueles a quem ela não diz respeito. É a razão que sofre e se
revolta: a causalidade direta, mecânica, essa causalidade é
25 perturbada; o efeito se dispersa incompreensivelmente longe da
causa, escapa-lhe, o que é intolerável e chocante. Ao contrário
do que se poderia pensar sobre os sonhos da burguesia, essa
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28 classe tem uma concepção tirânica, infinitamente suscetível, da
causalidade: o fundamento da moral que professa não é de
modo algum mágico, mas, sim, racional. Simplesmente,
31 trata-se de uma racionalidade linear, estreita, fundada, por
assim dizer, numa correspondência numérica entre as causas e
os efeitos. O que falta a essa racionalidade é, evidentemente,
34 a ideia das funções complexas, a imaginação de um
desdobramento longínquo dos determinismos, de uma
solidariedade entre os acontecimentos, que a tradição
37 materialista sistematizou sob o nome de totalidade.
Roland Barthes. O usuário da greve. In: R. Barthes. Mitologias.
Tradução de Rita Buongermino, Pedro de Souza e Rejane Janowitzer. Rio
de Janeiro: DIFEL, 2007, p. 135-6 (com adaptações).
Com relação às ideias do Texto 1A1AAA, julgue os itens.
Questão 11

(CESPE/SUPERIOR/TCM-BA/2018) Infere-se do Texto que seu autor considera a

greve um crime moral, um delito contra a natureza do mundo e da sociedade.
Errado.
O autor do texto vai justamente CONTRA a ideia de que a greve seja um crime moral, um delito.
Toda a argumentação está em prol de dizer que a greve NÃO é um crime moral.

Questão 12

(CESPE/SUPERIOR/TCM-BA/2018) Argumenta-se, no Texto, em favor de uma

lógica natural que explique a articulação das tensões sociais que a greve manifesta.
Errado.
O autor do texto vai justamente CONTRA a adoção da lógica natural como forma de explicar
as tensões sociais que a greve manifesta.
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Questão 13

(CESPE/SUPERIOR/TCM-BA/2018) Conclui-se do Texto que a intolerância com

relação à greve advém da ignorância da complexidade de seus efeitos sobre os membros de
uma sociedade.
Certo.
No último período do texto, comprovamos que a afirmação do item está certa: “O que falta
a essa racionalidade é, evidentemente, a ideia das funções complexas, a imaginação de um
desdobramento longínquo dos determinismos, de uma solidariedade entre os acontecimentos, que a tradição materialista sistematizou sob o nome de totalidade.”

Questão 14

(CESPE/SUPERIOR/TCM-BA/2018) De acordo com o Texto, a percepção do sen-

so comum sobre a burguesia é a de que esta é uma classe social cujos membros são caracterizados pelo comportamento tirânico e dominador.
Errado.
De acordo com o texto, quem tem uma concepção tirânica (da causalidade) é a burguesia .

Questão 15

(CESPE/SUPERIOR/TCM-BA/2018) Infere-se do Texto que é inadequada a apli-

cação do pensamento racional à compreensão das relações sociais.
Errado.
Segundo o texto, para se compreender adequadamente as relações sociais, é preciso adotar
procedimentos que levem em conta “as funções complexas, a imaginação de um desdobramento longínquo dos determinismos [...]”. Assim, a pura adoção de um racionalismo não é
suficiente para se compreender as relações sociais.
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(CESPE/SUPERIOR/TCM-BA/2018)
Texto 1A1BBB
1 Após meses de sofrimento e solidão chega o correio:
esta corrente veio da Venezuela escrita por Salomão Fuais
para correr mundo
4 faça vinte e quatro cópias e mande a amigos em lugares
distantes: antes de nove dias terá surpresa, graças a Santo
Antônio.
7 Tem vinte e quatro cópias, mas não tem amigos distantes,
José Edouard, Exército venezuelano, esqueceu de distribuir
cópias, perdeu o emprego.
10 Lupin Gobery incendiou cópia, casa pegou fogo,
metade da família morreu.
Mandar então a amigos em lugares próximos.
13 Também não tem amigos em lugares próximos.
Fecha a casa.
Deitado na cama, espera surpresa.
Rubem Fonseca. Corrente. In: Contos reunidos.
São Paulo: Cia. das Letras, 1994, p. 324.
A respeito dos aspectos estruturais e linguísticos do Texto 1A1BBB, julgue os itens.
Questão 16

(CESPE/SUPERIOR/TCM-BA/2018) A mensagem da corrente apresenta-se em

forma de citação no interior do conto, da linha 2 à linha 11.
Errado.
A citação apresenta-se da linha 2 à linha 6, apenas.

Questão 17

(CESPE/SUPERIOR/TCM-BA/2018) Nas linhas 12 e 13, é apresentada a conclu-

são da mensagem da corrente.
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Errado.
Nas linhas 12 e 13, pode-se observar os pensamentos da personagem (o narrador, sendo
onisciente, tem acesso a esse conhecimento).

Questão 18

(CESPE/SUPERIOR/TCM-BA/2018) O Texto desenvolve-se, predominantemen-

te, com base em relações de causa e consequência.
Certo.
As consequências (perder emprego; casa pegar fogo) são resultantes de uma causa: não repassar a corrente.

Questão 19

(CESPE/SUPERIOR/TCM-BA/2018) Na corrente predomina o uso de constru-

ções passivas para caracterizar os infortúnios decorrentes do descumprimento da mensagem.
Errado.
Há predominância de frases em voz ativa. Há apenas uma construção passiva, na linha 2:
“escrita por Salomão Fuais”. Veja que os conhecimentos de gramática são exigidos em textos
de interpretação. Por isso, sempre procure correlaciona-los (gramática e texto).

Questão 20

(CESPE/PROFESSOR/SEDUC-AL/2018)

1 O índice de leitura no Brasil continua baixo. Uma
pesquisa realizada pelo Instituto Pró-Livro revelou que, após
sair da escola, o brasileiro lê em média 1,3 livro por ano.
4 Quando se inclui a leitura de didáticos e paradidáticos
— aqueles títulos lidos por obrigação, como parte do programa
de alguma disciplina —, o número sobe para 4,7. Ainda assim,
7 trata-se de uma média baixíssima se comparada à de países
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desenvolvidos. Cada francês, por exemplo, lê, em média,
anualmente, sete livros; na Finlândia, são mais de 25. O
10 levantamento apontou também que 45% dos entrevistados não
havia lido nenhuma obra sequer nos três meses anteriores à
enquete. O estudo, feito entre novembro e dezembro de 2007,
13 também mostrou que, para os brasileiros, a leitura é apenas a
quinta opção de entretenimento. Em primeiro lugar, está a
televisão. Alguma surpresa?
Leitura em baixa. In: Welcome Congonhas. Camarinha
Editora & Comunicação, jul./2008, p. 9 (com adaptações).
A expressão “Alguma surpresa?” (l. 15) é uma pergunta retórica acerca do fato de a leitura ser
a quinta opção de entretenimento no Brasil e a televisão, a primeira.
Certo.
De fato, trata-se de uma pergunta retórica. Pelo histórico de desprestígio da cultura e da leitura em nosso país, a autora do texto lança uma pergunta que já encontra resposta por parte
do leitor.

Questão 21

(CESPE/MÉDIO/STM/2018)
Texto CB4A1AAA

1 Narração é diferente de narrativa, uma vez que
mantém algo da ideia de acompanhar os fatos à medida que
eles acontecem. A narrativa é uma totalidade de
4 acontecimentos encadeados, uma espécie de soma final, e está
presente em tudo: na sequência de entrada, prato principal e
sobremesa de um jantar; em mitos, romances, contos, novelas,
7 peças, poemas; no Curriculum vitae; na história dos nossos
corpos; nas notícias; em relatórios médicos; em conversas,
desenhos, sonhos, filmes, fábulas, fotografias. Está nas óperas,
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10 nos videoclipes, videogames e jogos de tabuleiro. A narração,
por sua vez, é basicamente aquilo que um narrador enuncia.
Uma contagem de palavras na base de dados do
13 Google mostra uma mudança nos usos de narrativa. A palavra
vem sendo cada vez mais empregada nas últimas décadas, mas
seu sentido vem mudando.
16 A expressão disputa de narrativas, que teve um boom
dos anos 80 do século XX para cá, não costuma dizer respeito
à acepção mais literária do termo, como narrativa de um
19 romance. Fala antes sobre trazer a público diferentes formas de
narrar o mundo, para que narrativas plurais possam ser
elaboradas e disputadas. É um uso do termo que talvez
22 aproxime narrativa de narração, porque sugere que toda
narrativa histórica e cultural carrega em si um processo e um
movimento e que dentro dela há sempre sinais deixados pelas
25 escolhas de um narrador.
Sofia Nestrovski. Narrativa. Internet:
<www.nexojornal.com.br> (com adaptações).
O vocábulo “antes” (l. 19) indica, no contexto em que se insere, circunstância temporal.
Errado.
Não há indicação de circunstância temporal, mas de oposição, equivalendo a “pelo contrário”,
“ao contrário”.

Questão 22

(CESPE/ANALISTA/TRF 1ª/2017)
Texto 4A1AAA

Quinze de e novembro de 1889 oficializou um
movimento histórico que não se consolidara: a construção de
uma república brasileira. Imaginada por nossas elites políticas,
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4 econômicas e intelectuais que — a despeito das divergências
— tinham em comum o sonho de criar uma civilização nos
trópicos, a República era menos conquista do que projeto a
7 impor. Daí não ser mero acaso que tenha sido proclamada por
militares, homens que escolheram a divisa positivista que
figuraria em nossa bandeira: amor, ordem e progresso. Claro
10 que — como viris representantes da ordem — começaram por
suprimir o amor do mote de Auguste Comte. Supressão até
hoje desconhecida da maioria dos brasileiros, mas reveladora
13 do intuito de apagar qualquer traço do desejo no novo regime
político.
O desejo era temido como incontrolável e ameaçador
16 para o almejado progresso. Mas, afinal, o que seria o progresso
até hoje impresso em nossa bandeira? De acordo com as fontes
da época, seria o caminho trilhado por medidas que dirigiriam
19 o Brasil para o modelo da civilização que nossas elites
projetavam na Europa e nos Estados Unidos. Era um ideal
baseado em uma fantasia das classes superiores, as quais não
22 apenas se imaginavam brancas como consideravam a
branquitude um atributo de superioridade moral que as
colocava em claro contraste com o povo, no qual projetavam
25 o atraso e a negritude. Viam o povo como uma massa
heterogênea sob ameaça degenerativa a esperar pelo
branqueamento para poder se tornar digna de ser reconhecida
28 como nação.
Rogerio Miskolci. Uma outra história da República. In:
Revista Cult, n.º 6, ano 19, jan./2016, p. 35 (com adaptações).
A fim de exprimir seu ponto de vista acerca da construção da República, o autor emprega, na
linha 6, os termos “conquista” e “projeto” como semanticamente complementares entre si.
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Errado.
Os termos não são semanticamente complementares. Na verdade, “conquista” e “projeto”
se opõem. Isso é comprovado pela estrutura comparativa (opositiva) era menos x do que y:
“Imaginada por nossas elites políticas, a República era menos conquista do que projeto a
impor.”

(COPS-UEL/ASSISTENTE/AFPR/2013 - ADAPTADA)
Um trabalho gigantesco, produzido por 500 cientistas de 300 instituições – que analisaram 187 países ao longo das últimas quatro décadas. É o Global Burden of Disease (Peso
Global das Doenças), que acaba de ser publicado e é o maior estudo já realizado sobre a
saúde da humanidade. Ele traz duas grandes conclusões. A boa é que a expectativa de vida
aumentou em praticamente todo o mundo, e as mortes relacionadas à subnutrição caíram de
3,4 milhões, em 1990, para 1,4 milhão em 2010, último ano analisado pelo estudo. Em 1990,
a subnutrição era a doença com maior “peso”, ou seja, aquela que mais tirava anos de vida
saudável da humanidade. Agora, ela despencou para oitavo lugar. Mas a obesidade, eis a má
notícia, subiu de décimo para sexto – e a má alimentação, com uma dieta pobre em nutrientes,
aparece em quinto (os quatro maiores fatores de risco são pressão alta, tabagismo, uso de
álcool e poluição). “As dietas pobres em frutas, verduras e grãos integrais têm impacto surpreendente”, escrevem os autores do estudo. A pesquisa constatou que, entre 1990 e 2010,
a expectativa de vida global dos homens subiu de 62,8 para 67,5 anos, e a das mulheres subiu de 68,1 para 73,3. Ou seja: as mulheres ampliaram em seis meses a vantagem que levam
sobre os homens. Mas nem todos os países evoluíram. Na Bielorrússia, os homens perderam
1,4 ano por causa do aumento no consumo de álcool. E Lesoto, na África, viu sua expectativa
de vida desabar – regrediu 12,2 anos entre os homens e 14,7 entre as mulheres – devido à
epidemia de Aids.
(Adaptado de: NOGUEIRA, S.; GARATTONI, B. Obesidade já mata mais gente do que fome. SuperInteressante. São Paulo, Ed. Abril, fev. 2013. p.10.)
A respeito da linguagem utilizada no texto, julgue (Certo ou Errado) as afirmativas a seguir.
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Questão 23

(COPS-UEL/ASSISTENTE/AFPR/2013 - ADAPTADA) O texto apresenta uma lin-

guagem lacônica, com ineficácia vocabular.
Errado.
Primeiramente, o texto não necessariamente é lacônico (lacônico significa “que se exprime
por poucas palavras”), mas podemos dizer que é conciso. Também não se pode afirmar que
há ineficácia vocabular.

Questão 24

(COPS-UEL/ASSISTENTE/AFPR/2013 - ADAPTADA) Trata-se de linguagem co-

notativa, metafórica, cujos sentidos variam conforme o contexto.
Errado.
O texto não possui linguagem conotativa, mas denotativa. Os termos significam o que significam.

Questão 25

(COPS-UEL/ASSISTENTE/AFPR/2013 - ADAPTADA) O texto apresenta lingua-

gem concisa, dados estatísticos e adequação vocabular.
Certo.
A concisão é uma característica do texto, o qual transmite ao leitor informações objetivas
(dados estatísticos) com precisão vocabular (denotativas e literal).

Questão 26

(COPS-UEL/ASSISTENTE/AFPR/2013 - ADAPTADA) Trata-se de linguagem de-

notativa, cujos sentidos são iguais tanto para o emissor quanto para o receptor.
Certo.
Como já observamos, o texto está fundado em linguagem denotativa e literal.
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(COPS-UEL/AGENTE/SEAP-PR/2013)
A imagem de presos apinhados numa cela, de tão repetida, já anestesia os paranaenses. Parece se tratar de mais um dos problemas crônicos, como de resto, com os quais deveríamos nos acostumar – ao lado de morros desabando e concessões à corrupção. O risco de
virar rotina é, de fato, de alta probabilidade. Como já chegou a declarar o sociólogo Francisco
de Oliveira, o sistema prisional é a única instituição pública mantida pelo cidadão brasileiro,
mas que não lhe diz respeito. Pouco sabe do assunto e pouco lhe é dito. Por tabela, pouco
pergunta, perpetuando a ignorância.
Cadeia e delegacia são vistas como questões do Estado, com as quais não devemos
nos meter. O preço pago por essa cultura é alto – estamos entre as nações de destaque no
desrespeito aos direitos humanos nas prisões. Somos de ponta em administração do mundo
do crime pelos que estão atrás das grades. Tão grave é que uma das frases de 2012 foi a do
ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, declarando preferir morrer a ir para uma prisão
brasileira. Poderia ser repetida em coro por 190 milhões em ação.
Em meio a esse cenário, uma boa notícia, publicada quinta-feira passada nesta Gazeta
do Povo. Nos dois últimos anos, o governo do estado conseguiu reduzir em 40% o número de
presos em delegacias.
Foram transferidos para espaços adequados. É quase metade da bomba desarmada –
eram 16,2 mil presos; sobraram 9,1 mil à espera de tratamento adequado: eles ainda dormem
na delegacia. O interior, em particular, ressente de medidas, é verdade, mas nada que tire o brilho da notícia – a melhor dos últimos tempos em se tratando do sistema prisional no Paraná.
As delegacias funcionam como escoadouro das cadeias. São sempre o pior remendo
para o soneto. Impossível esquecer as descrições que os presos dão dos pequenos espaços
divididos por multidões. Cheiros insuportáveis, três camas para 30 pessoas, hierarquias absurdas, ditando quem manda e quem obedece. Tão absurdo quanto é deduzir que o estágio
a que se chegou é resultado do descaso geral da nação com o assunto, fazendo crescer o
obscurantismo em torno das matrizes da violência.
São variações para o tema, é verdade. Se a palavra de ordem for olhar para frente, a palavra certa é mirar no exemplo dado pela secretária de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos
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Humanos, Maria Teresa Uille Gomes. Ela agarrou esse touro à unha e seus esforços merecem
continuidade. Sim, porque a redução de 40% deixa ainda 60% por vir. Faltam 5.634 vagas para
sanar o déficit, como informa a reportagem, extirpando de vez a prática ilegal de prender nas
delegacias e não em unidades prisionais ou em centros de triagem.
Em paralelo às delegacias sendo usadas para o que de fato se destinam, devem ser impulsionados outros processos, capazes de reabilitar. E, o mais difícil, devolver a credibilidade
ao sistema prisional.
De acordo com a secretária de Justiça, serão erguidos 14 presídios no Paraná até o
fim de 2014. Que esses projetos andem de braço dado com a sociedade organizada. Não é
impossível – as boas novas que agora recebemos de presente são uma prova disso.
Acerca da linguagem empregada no texto, julgue (Certo ou Errado) as afirmativas a seguir.
Questão 27

(COPS-UEL/AGENTE/SEAP-PR/2013 - ADAPTADA) O texto apresenta lingua-

gem mista, formal e informal, como comprovam as expressões “obscurantismo em torno
das matrizes da violência” e “agarrou esse touro à unha”, respectivamente.
Certo.
Cada expressão está situada em um tipo de linguagem:
“obscurantismo em torno das matrizes da violência” – FORMAL
“agarrou esse touro à unha” – INFORMAL.
É por isso (dentre outros exemplos) que o texto pode ser classificado como misto.

Questão 28

(COPS-UEL/AGENTE/SEAP-PR/2013 - ADAPTADA) O texto apresenta trechos

com linguagem figurada, conotativa, usando metáforas para expressar os sentidos, por
exemplo, “é quase metade da bomba desarmada” e “são sempre o pior remendo para o
soneto”.
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Certo.
Essas características (linguagem figurada, conotativa, uso de metáforas), além do indicado
no item, trazem ao texto alta expressividade.

Questão 29

(COPS-UEL/AGENTE/SEAP-PR/2013 - ADAPTADA) O texto apresenta exclusi-

vamente linguagem técnica, de cunho formal, com dados estatísticos para confirmar as
informações veiculadas, por exemplo, “faltam 5.634 vagas para sanar o déficit”.
Errado.
Realmente, como já notei em comentário anterior, o texto apresenta características mistas de
linguagem formal e informal.

Questão 30

(COPS-UEL/AGENTE/SEAP-PR/2013 - ADAPTADA) O texto apresenta exclusi-

vamente linguagem denotativa, literal, cujo objetivo é gerar formalidade e maior credibilidade às informações que estão sendo veiculadas.
Errado.
De fato, o texto apresenta características mistas de linguagem denotativa/literal e conotativa/não literal.

(QUADRIX/ADMINISTRATIVO/CRM-DF/2018 - ADAPTADA)
Há coisas que estão além das palavras. Os cientistas, os filósofos e os professores
são aqueles que se dedicam a ensinar as coisas que podem ser ensinadas. Coisas que são
ensinadas são aquelas que podem ser ditas. Sobre a solidariedade muitas coisas podem
ser ditas. Por exemplo: eu acho possível desenvolver uma psicologia da solidariedade. Acho
também possível desenvolver uma sociologia da solidariedade. E, filosoficamente, uma ética
da solidariedade… Mas os saberes científicos e filosóficos da solidariedade não ensinam a
solidariedade, da mesma forma como a crítica da música e da pintura não ensina às pessoas
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a beleza da música e da pintura. A solidariedade, como a beleza, é inefável – está além das
palavras.
Palavras que ensinam são gaiolas para pássaros engaioláveis. Os saberes, todos eles,
são pássaros engaiolados. Mas a solidariedade é um pássaro que não pode ser engaiolado.
Ela não pode ser dita. A solidariedade pertence a uma classe de pássaros que só existe em
voo. Engaiolados, esses pássaros morrem.
O que pode ser ensinado são as coisas que moram no mundo de fora: astronomia, física, química, gramática, anatomia, números, letras, palavras. Mas há coisas que não estão do
lado de fora. Coisas que moram dentro do corpo. Estão enterradas na carne, como se fossem
sementes à espera… Uma dessas sementes é a solidariedade.
A solidariedade não é uma entidade do mundo de fora, ao lado de estrelas, pedras,
mercadorias, dinheiro, contratos. Se ela fosse uma entidade do mundo de fora, poderia ser
ensinada e produzida. A solidariedade é uma entidade do mundo interior. Solidariedade nem
se ensina, nem se ordena, nem se produz. A solidariedade tem de brotar e crescer como uma
semente…
A solidariedade é como um ipê: nasce e floresce. Mas não em decorrência de mandamentos éticos ou religiosos. Não se pode ordenar: “Seja solidário!”. A solidariedade acontece
como um simples transbordamento.
Já disse que solidariedade é um sentimento. É esse o sentimento que nos torna mais
humanos. É um sentimento estranho, que perturba nossos próprios sentimentos. A solidariedade me faz sentir sentimentos que não são meus, que são de um outro. O que sinto não são
meus sentimentos. Isso não acontece nem por decisão racional, nem por convicção religiosa,
nem por mandamento ético. É o jeito natural de ser do meu próprio corpo, movido pela solidariedade.
Rubem Alves. É assim que acontece a bondade.
Internet: (com adaptações).
Julgue os itens que se seguem, em relação ao texto e a seus aspectos linguísticos.
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Questão 31

(QUADRIX/ADMINISTRATIVO/CRM-DF/2018 - ADAPTADA) Com a expressão

“Já disse que solidariedade é um sentimento”, o autor faz uma intertextualidade, referindo-se
a um texto de sua autoria produzido no passado.
Errado.
O autor faz referência ao que disse no próprio texto, não um texto produzido no passado.

Questão 32

(QUADRIX/ADMINISTRATIVO/CRM-DF/2018 - ADAPTADA) O texto consiste em

uma narrativa a respeito do sentimento de solidariedade.
Errado.
O texto não é uma narração, mas uma dissertação.

Questão 33

(QUADRIX/ADMINISTRATIVO/CRM-DF/2018 - ADAPTADA) De acordo com o

texto, a solidariedade não é uma mercadoria que se possa produzir.
Certo.
Essa afirmativa é encontrada no quarto parágrafo do texto: “A solidariedade não é uma entidade do mundo de fora, ao lado de estrelas, pedras, mercadorias, dinheiro, contratos. Se ela
fosse uma entidade do mundo de fora, poderia ser ensinada e produzida. A solidariedade é
uma entidade do mundo interior. Solidariedade nem se ensina, nem se ordena, nem se produz.
A solidariedade tem de brotar e crescer como uma semente…”

Questão 34

(QUADRIX/ADMINISTRATIVO/CRM-DF/2018) Depreende-se da leitura do texto

que a solidariedade se opõe às convicções religiosas.
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Errado.
Não há elementos no texto que confirmem a ideia de que a solidariedade se opõe às convicções religiosas. Apenas se afirma que a solidariedade é, em diversos aspectos, diferente da
natureza das convicções religiosas.

Questão 35

(QUADRIX/ADMINISTRADOR/CRA-AC/2016 - ADAPTADA).
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Sobre a tirinha, julgue o item.
A interrogativa que inicia a fala do terceiro quadrinho faz imaginar que o interlocutor do funcionário do depósito tenha pedido uma sugestão a ele.
Certo.
A pergunta do funcionário do depósito realmente está ancorada (apoiada) na fala do interlocutor.
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(QUADRIX/AGENTE/CRF-RJ/2015 - ADAPTADA).

A respeito da semântica das palavras empregadas na tirinha, julgue as afirmativas a seguir.
Questão 36

(QUADRIX/AGENTE/CRF-RJ/2015 - ADAPTADA) A pergunta “Jura?” (2º quadri-

nho) significa que uma das moças duvida da história da outra.
Errado.
O valor da pergunta, no quadrinho, é a de confirmação e de marcação de entusiasmo por parte
da interlocutora.
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Questão 37

(QUADRIX/AGENTE/CRF-RJ/2015 - ADAPTADA) A expressão “Olha só” (2º qua-

drinho) significa que uma das moças está positivamente surpresa com o relato da outra.
Certo.
A expressão, pontuada com exclamação, indica reação positiva por parte da interlocutora,
semelhantemente à pergunta que inicia o quadrinho em análise (o 2º).

Questão 38

(QUADRIX/AGENTE/CRF-RJ/2015 - ADAPTADA) O termo “Menina” (1º quadri-

nho) é um vocativo, o qual tem a função de chamar a atenção de leitoras do sexo feminino.
Errado.
O termo é um vocativo, mas o chamamento não é direcionado às leitoras; na verdade, o chamamento é dirigido à interlocutora do diálogo.

(CESPE/ANALISTA/STJ/2018)
Texto CB1A1AAA
1

No pensamento filosófico da Antiguidade, a dignidade

(dignitas) da pessoa humana era alcançada pela posição social
ocupada pelo indivíduo, bem como pelo grau de
4 reconhecimento dos demais membros da comunidade. A partir
disso, poder-se-ia falar em uma quantificação (hierarquia) da
dignidade, o que permitia admitir a existência de pessoas mais
7 dignas ou menos dignas.
Frise-se que foi a partir das formulações de Cícero que
a compreensão de dignidade ficou desvinculada da posição
10 social. O filósofo conferiu à dignidade da pessoa humana um
sentido mais amplo ligado à natureza humana: todos estão
sujeitos às mesmas leis da natureza, que proíbem que uns
13 prejudiquem aos outros.
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No círculo de pensamento jusnaturalista dos séculos
XVII – e XVIII, a concepção da dignidade da pessoa humana
16 passa por um procedimento de racionalização e secularização,
mantendo-se, porém, a noção básica da igualdade de todos os
homens em dignidade e liberdade. Nesse período, destaca-se a
19 concepção de Emmanuel Kant de que a autonomia ética do ser
humano é o fundamento da dignidade do homem. Incensurável
é a permanência da concepção kantiana no sentido de que a
22 dignidade da pessoa humana repudia toda e qualquer espécie
de coisificação e instrumentalização do ser humano.
Antonio da Rocha Lourenço Neto. Direito e humanismo: visão filosófica, literária
e histórica. Rio de Janeiro: Edição do Autor, 2013, p.148-9 (com adaptações).
Com relação às ideias e aos aspectos linguísticos do Texto CB1A1AAA, julgue os próximos
itens.
Questão 39

(CESPE/ANALISTA/STJ/2018) Conclui-se do Texto, especialmente pelo empre-

go de “Incensurável” (l. 20), que seu autor considera correto o posicionamento de Kant sobre
a dignidade humana.
Certo.
O uso do termo “incensurável” é marca linguística que comprova como o autor concorda com
Kant, considerando correto (sem censura, sem restrição) o posicionamento deste.

Questão 40

(CESPE/ANALISTA/STJ/2018) No primeiro parágrafo, os parênteses foram em-

pregados para isolar palavras cuja função é explicar o sentido do elemento que imediatamente lhes antecede.
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Errado.
A função linguístico-discursiva não é a de explicar, mas de especificar a tradução e o sentido
dos termos.

(CESPE/PROFESSOR/SEDUC-AL/2018)
Posso conceber um homem sem mãos, pés, cabeça (pois só a experiência nos ensina
que a cabeça é mais necessária do que os pés); mas não posso conceber o homem sem pensamento: seria uma pedra ou um animal.
Instinto e razão, marcas de duas naturezas.
O homem não passa de um caniço, o mais fraco da natureza, mas é um caniço pensante. Não é preciso que o universo inteiro se arme para esmagá-lo: um vapor, uma gota de água
bastam para matá-lo. Mas, mesmo que o universo o esmagasse, o homem seria ainda mais
nobre do que quem o mata, porque sabe que morre e a vantagem que o universo tem sobre
ele; o universo desconhece tudo isso.
Toda a nossa dignidade consiste, pois, no pensamento. Daí ser preciso nos elevarmos,
e não do espaço e da duração, que não podemos preencher. Trabalhemos, pois, para bem
pensar.
Não é no espaço que devo buscar minha dignidade, mas na ordenação de meu pensamento. Não terei mais possuindo terras; pelo espaço, o universo me abarca e traga como um
ponto; pelo pensamento, eu o abarco.
Blaise Pascal. Um caniço pensante. In: Pensamentos. Trad. Sérgio Milliet. 2.ª ed. São Paulo:
Abril Cultural, 1979, p. 123-4 (com adaptações)
Com base no texto precedente, julgue os seguintes itens.
Questão 41

(CESPE/PROFESSOR/SEDUC-AL/2018) Depreende-se do Texto que bens mate-

riais em nada dignificam o homem, podendo somente a razão fazê-lo.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

81 de 96

TEXTO

Compreensão e Interpretação de Textos
Bruno Pilastre

Certo.
Segundo o texto, “toda a nossa dignidade consiste, pois, no pensamento” (razão). Assim,
é possível depreender que, para o autor, os bens materiais em nada dignificam o homem.

Questão 42

(CESPE/PROFESSOR/SEDUC-AL/2018) Para o autor do Texto, o ser humano,

apesar da condição de “caniço”, é superior ao universo, porque detém a faculdade do pensamento.
Certo.
A afirmação presente no item é corroborada pelo terceiro parágrafo, no qual lemos que, apesar de caniço, o homem é mais nobre (em comparação a quem o mata).

(CESPE/PROFESSOR/SEDUC-AL/2018)
Texto 11A3CCC
1

Ainda na infância, a literatura me encantou, me

conquistou: as histórias com suas tramas, os poemas com sua
musicalidade, seu uso especial da linguagem, todos com uma
4 precisão e um concretizar de fatos e sentimentos que a intuição
apenas adivinhava. Acho que foi isso que me fez amar a língua,
e esse amor me fez querer ser professor de Língua Portuguesa.
7 Já quando estava na quarta série do ginásio (hoje nono ano do
ensino fundamental), tinha certeza de que queria ser
professor... de Língua Portuguesa.
10

Quem, além de um poeta, poderia chamar a nossa

língua de “última flor do Lácio inculta e bela”? Quem, além de
Bandeira, poderia ir “embora pra Pasárgada... uma outra
13 civilização, para andar de bicicleta, montar em burro bravo,
subir em pau de sebo e tomar banho de mar”? Viajando por
entre as palavras mágicas de poetas, contistas, romancistas, fui
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16 percorrendo os caminhos e descaminhos da linguagem.
Aos poucos cresceu no meu conhecimento a gramática
e a seguir a linguística com todas as suas correntes e
19 disciplinas. Aumentou assim o meu entusiasmo pelas
possibilidades expressivas da língua, sua relação com os
recursos linguísticos e seu funcionamento em textos resultantes
22 de sujeitos, de ideologias, de atividades e esferas de ação do
ser humano concretizando modos/formas e objetivos de ação
em tipos de gêneros e espécies de textos.
25

Parece-me, pois, que primeiro a literatura nos faz

sentir o que a língua é e pode, e, só depois, a gramática e a
linguística nos possibilitam saber o que é e como a língua é e
28 o que ela pode.
A literatura concentra, converge, encontra
possibilidades de expressão presentes na língua em todas as
31 suas variedades escritas e orais. Mesmo atualmente, quando os
estudos linguísticos se acostumaram a observar, descrever e
explicar os recursos da língua e seus usos nas variedades orais
34 e escritas não literárias (como na imprensa falada e escrita,
nos documentos orais e em todos os gêneros de todas as
esferas de ação social ou comunidades discursivas), parece
37 que a literatura continua a Senhora que nos mostra e aponta
a magia da língua.
É por esse espírito que acredito que ser linguista
40 ou gramático, ser professor de Língua Portuguesa tem
mais brilho, mais sabor, mais verdade, mais possibilidade
quando se acredita, mais ainda, quando se sabe que língua e
43 literatura são uma só coisa e que a segunda é a primeira
transformada em arte, que a literatura é o que há de mais livre,
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mais forte e, por que não dizer, de mais belo de tudo o que se
46 pode fazer com a língua.
Luiz Carlos Travaglia. Da infância à ciência: língua e literatura. In: Beth Brait. Literatura e outras linguagens. São Paulo: Contexto, 2010, p. 36-8 (com adaptações).
Com relação às ideias e à textualidade do Texto 11A3CCC, julgue os seguintes itens.
Questão 43

(CESPE/PROFESSOR/SEDUC-AL/2018) No Texto, predomina a concepção de

que o uso da língua corresponde a um conjunto de práticas sociais que determinam os diferentes modos e formatos da comunicação linguística.
Certo.
A concepção de que o uso da língua corresponde a um conjunto de práticas sociais está presente no seguinte trecho do texto: “seu funcionamento em textos resultantes de sujeitos, de
ideologias, de atividades e esferas de ação do ser humano concretizando modos/formas e
objetivos de ação em tipos de gêneros e espécies de textos”.

Questão 44

(CESPE/PROFESSOR/SEDUC-AL/2018) Infere-se do Texto que seu autor prefe-

riria ter sido professor de Literatura Brasileira a professor de Língua Portuguesa.
Errado.
Para o autor, língua e literatura são uma só coisa – e o ofício de ser professor de Língua Portuguesa tem mais brilho quando se sabe isso.

(CESPE/AGENTE/ABIN/2018)
Texto CB3A1BBB
1

Na legislação interna dos países, a espionagem

costuma ser juridicamente entendida como a obtenção
sub-reptícia e indevida de informação sigilosa do Estado. Esse
4 tipo de conduta é criminalizado pela legislação de cada país. O
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mesmo se pode dizer do vazamento, que guarda estreita relação
com a espionagem e que consiste na divulgação indevida de
7 informações por quem tem o dever legal do sigilo.
A espionagem é um dos poucos crimes na legislação
brasileira que podem, em tempo de guerra, levar à pena de
10 morte, seja o condenado nacional ou estrangeiro, civil ou
militar, além de, em tempo de paz, sujeitar o militar que a
pratique à indignidade para o oficialato.
13

Se praticada por autoridade superior, a espionagem

pode configurar, além de infração penal, crime de
responsabilidade, que, a despeito do nome, não tem natureza de
16 crime em sentido técnico, mas, sim, de infração política sujeita
a cassação de mandato e suspensão de direitos políticos.
Fábio de Macedo Soares Pires Condeixa. Espionagem e direito. In:
Revista Brasileira de Inteligência, n.º 10, 2015, p. 25-6 (com adaptações).
A propósito das ideias e dos aspectos linguísticos do Texto CB3A1BBB, julgue os itens subsequentes.
Questão 45

(CESPE/AGENTE/ABIN/2018) A “estreita relação” (l. 5) entre o “vazamento” (l. 5)

e a “espionagem” (l. 6) refere-se tanto ao objeto com que lidam seus agentes — informações
sigilosas — quanto aos meios indevidos de que esses agentes se utilizam — para obter esse
objeto, no caso da espionagem, e para torná-lo público, no caso do vazamento.
Certo.
O item realiza correta análise de como os termos estão intimamente relacionados (principalmente em relação aos atos de espionagem e vazamento).
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Questão 46

(CESPE/AGENTE/ABIN/2018) O Texto aponta que, embora haja consenso entre

os países acerca da definição do que vem a ser espionagem, a criminalização dessa conduta
não é universal, a exemplo do caso brasileiro, país onde o acusado de espionagem é sentenciado à morte apenas em situações extremas.
Errado.
A partir da leitura do texto, não podemos interpretar que há consenso entre os países acerca
da definição do que vem a ser espionagem, pois lemos que “a espionagem costuma ser” (ou
seja, não se trata de consenso).

Questão 47

(CESPE/AUDITOR/SEFAZ-RS/2018)
Texto 1A9BBB

1

Sérgio Buarque de Holanda afirma que o processo

de integração efetiva dos paulistas no mundo da língua
portuguesa ocorreu, provavelmente, na primeira metade
4 do século XVIII. Até então, a gente paulista, fossem
índios, brancos ou mamelucos, não se comunicava em
português, mas em uma língua de origem indígena,
7 derivada do tupi e chamada língua brasílica, brasiliana ou,
mais comumente, geral.
No Brasil colônia, coexistiam duas versões de
10 língua geral: a amazônica, ou nheengatu, ainda hoje
empregada por cerca de oito mil pessoas, e a paulista,
que desapareceu, não sem que deixasse marcas na toponímia
13 do país e na língua portuguesa. São elas que nos
possibilitam olhar um caipira jururu à beira de um igarapé
socando milho para preparar mingau — sem os termos
16 que migraram para o português, só veríamos um habitante
da área rural, melancólico, preparando comida às margens
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de um riacho. Sem caipira, sem jururu, sem igarapé,
19 sem socar e sem mingau, a cena poderia descrever uma
bucólica paisagem inglesa.
O idioma da gente paulista formou-se como
22 resultado de duas práticas: a miscigenação de portugueses
e índias e a escravização dos índios. Os primeiros europeus
que aqui aportaram, sem mulheres, uniram-se às nativas
25 e criaram os filhos juntos e misturados — as crianças
usavam o tupi da mãe e o português do pai. Aos poucos,
essas famílias mestiças se afastavam da cultura indígena
28 e casavam entre si, não mais em suas aldeias de origem.
Formava-se assim uma cultura mameluca, nem europeia
nem indígena, com uma língua que já não era o tupi, tampouco
31 era o português. Era o que falavam os primeiros paulistas,
os bandeirantes, que a difundiram nas bandeiras até as terras
que hoje constituem o Mato Grosso e o Paraná.
Branca Vianna. O contrário da memória. In: Piauí, ed. 116, maio/2016 (com adaptações).
Depreende-se do segundo parágrafo do Texto 1A9BBB que, no trecho “São elas que nos possibilitam olhar um caipira jururu à beira de um igarapé socando milho para preparar mingau”,
o propósito do autor é ilustrar a influência da língua geral no vocabulário do português falado
no Brasil.
Certo.
A análise está correta. Se seguirmos a leitura do segundo parágrafo, veremos que o autor
busca reforçar a influência da língua geral por meio de um contraste (paráfrase utilizando
outros vocábulos não provenientes da língua geral).
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(CESPE/AUDITOR/SEFAZ-RS/2018)
Texto 1A10AAA
1

A justiça tributária está em debate. O Brasil possui

um sistema tributário altamente regressivo: quem ganha
até dois salários mínimos paga 49% dos seus rendimentos
4 em tributos, enquanto quem ganha acima de trinta salários
mínimos paga apenas 26%. Isso ocorre porque, na comparação
internacional, se tributa excessivamente o consumo, e não
7 o patrimônio e a renda.
A má distribuição tributária e de renda restringe
o potencial econômico e social do país. Cabe ao Estado induzir
10 uma política distributiva conforme a qual quem ganha
mais pague proporcionalmente mais do que quem ganha
menos e a maior parcela do orçamento seja destinada para
13 as necessidades básicas da população.
A justiça tributária ocorre com a redução da carga
tributária e da regressividade dos tributos e com sua
16 eliminação da cesta básica. A redução da carga tributária
permite maior competitividade para as empresas, geração
de empregos, diminuição da inflação e indução do
19 crescimento econômico.
Com a redução da carga tributária sobre o consumo,
todos ganham: a população de baixa e média renda,
22 pela melhora no seu poder aquisitivo; a de maior renda,
pelo desenvolvimento econômico e social, que gera ganhos
econômicos e financeiros, novas oportunidades e expansão
25 da oferta de empregos.
Por outro lado, a substituição dos tributos indiretos,
que atingem o fluxo econômico, por tributos que incidam
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28 sobre o estoque da riqueza tem o mérito de criar maior
desenvolvimento econômico, pois gera mais consumo,
produção e lucros que compensam a tributação sobre a riqueza.
31 O desenvolvimento econômico amplia a arrecadação
pública, proporcionando maiores recursos para investimentos
em políticas sociais e em infraestrutura, além de gerar
34 maior atratividade para os investimentos nas empresas.
Amir Kjair. Le monde diplomatique Brasil. 12.ª ed. Internet: <https://diplomatique.org.br>
(com adaptações).
Questão 48

(CESPE/AUDITOR/SEFAZ-RS/2018) Na opinião do autor do Texto 1A10AAA,

a carga tributária brasileira deveria ser menos regressiva.
Certo.
Primeiramente, o autor monta um panorama sobre o que é uma carga tributária regressiva.
Em seguida, busca demonstrar (e convencer o leitor) como uma carga tributária menos regressiva pode ser benéfica para o país.

Questão 49

(CESPE/AUDITOR/SEFAZ-RS/2018) No Texto 1A10AAA, o autor defende a ideia

de que o desenvolvimento econômico é relacionado à distribuição tributária.
Certo.
No texto, o autor relaciona desenvolvimento econômico a distribuição tributária (linha 19 e 23,
por exemplo).
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Questão 50

(CESPE/MÉDIO/STM/2018)
Texto CB4A1AAA

1

Narração é diferente de narrativa, uma vez que

mantém algo da ideia de acompanhar os fatos à medida que
eles acontecem. A narrativa é uma totalidade de
4 acontecimentos encadeados, uma espécie de soma final, e está
presente em tudo: na sequência de entrada, prato principal e
sobremesa de um jantar; em mitos, romances, contos, novelas,
7 peças, poemas; no Curriculum vitae; na história dos nossos
corpos; nas notícias; em relatórios médicos; em conversas,
desenhos, sonhos, filmes, fábulas, fotografias. Está nas óperas,
10 nos videoclipes, videogames e jogos de tabuleiro. A narração,
por sua vez, é basicamente aquilo que um narrador enuncia.
Uma contagem de palavras na base de dados do
13 Google mostra uma mudança nos usos de narrativa. A palavra
vem sendo cada vez mais empregada nas últimas décadas, mas
seu sentido vem mudando.
16

A expressão disputa de narrativas, que teve um boom

dos anos 80 do século XX para cá, não costuma dizer respeito
à acepção mais literária do termo, como narrativa de um
19 romance. Fala antes sobre trazer a público diferentes formas de
narrar o mundo, para que narrativas plurais possam ser
elaboradas e disputadas. É um uso do termo que talvez
22 aproxime narrativa de narração, porque sugere que toda
narrativa histórica e cultural carrega em si um processo e um
movimento e que dentro dela há sempre sinais deixados pelas
25 escolhas de um narrador.
Sofia Nestrovski. Narrativa. Internet: <www.nexojornal.com.br> (com adaptações).
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Há cerca de três décadas, em contextos históricos, culturais e literários, o termo narrativa
passou a ser considerado um sinônimo de narração.
Errado.
Os termos não são considerados sinônimos. Em diversos pontos do texto, a autora faz a diferenciação entre narrativa e narração (linhas 10 e 11). Nas linhas de 21 a 25, a autora faz uma
aproximação entre os sentidos dos termos, mas nunca são tomados como sinônimos.
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