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COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS – PARTE I
Aula 1 – Compreensão e Interpretação de Textos Gêneros
Variados: Domínio Da Estrutura Diafórica
Caro(a) aluno(a), a prova objetiva do seu concurso apresentará questões que
têm por finalidade a identificação do leitor autônomo. Por isso, não faltarão situações que visarão a verificar não só o conhecimento do sistema linguístico mas
também o conhecimento dos mecanismos de estruturação dos significados, dos
sentidos.
Hoje, portanto, o candidato deve compreender os níveis estruturais da língua
por meio da lógica, além de necessitar de bom vocabulário internalizado por meio
de bastante leitura. Por isso, não tenha preguiça de ler os textos aqui propostos.
Tome um café, um chá verde ou algo bem natural que o mantenha acordado, focado.
Como já lhe disse, texto é palavra de origem latina, significa “tecido”. Assim,
é fundamental considerar que o texto não é um aglomerado de frases estanques,
independentes umas das outras. As frases, na verdade, produzem significados diferentes de acordo com o contexto em que estão inseridas. Torna-se necessário sempre fazer o confronto entre todas as partes que compõem um texto. Além disso,
amante da língua, é importante apreender o pronunciamento contido por trás do
texto, já que este é sempre produzido para marcar uma postura ideológica frente
a uma questão qualquer.
O órgão responsável pela execução de seu concurso e pela elaboração da prova
de Língua Portuguesa segue procedimento estratégico, com vistas a selecionar os
candidatos que mais habilidades têm. Um desses candidatos será você! Sua prova,
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caro(a) aluno(a), será, literalmente, provas de interpretação de textos com a seguinte estrutura básica:
• questões de interpretação textual (elementos estruturais);
• questões de interpretação semântica (relações de sentido);
• questões de interpretação gramatical (domínio do padrão culto).
Então, professor Fernando Moura, como ler e entender o texto com segurança?

Basicamente, você será conduzido a dois tipos de leitura: a informativa e a interpretativa. A primeira requer a leitura seletiva, a identificação das palavras-chave
dentro de cada parágrafo, além daquelas que estruturam as frases constituintes da
base de informação. A segunda requer o reconhecimento das capacidades de compreensão, análise e síntese das informações contidas no texto. Certo?
Então, relembremos. Compreensão é a capacidade de entender a mensagem
literal contida em uma comunicação. As questões propostas versam, geralmente, sobre a tese defendida, a postura ideológica do autor, a ideia central do texto,
os explícitos do texto. Interpretação, por sua vez, é a capacidade de dominar os
implícitos do texto, sem cometer o erro da extrapolação (muitas vezes, o examinador extrapola o que está no texto e no intertexto, e você acaba percorrendo com ele
o caminho errado. Deus me livre!). Cuidado sempre com o verbo INFERIR. Nesse
caso, o que será afirmado não estará explícito no texto. Nele, existirão INDÍCIOS
que permitirão (ou não) a dedução lógica apresentada.
Sua prova é longa. Envolve, além da prova objetiva de Língua Portuguesa e de
outras disciplinas, a prova discursiva. Seu raciocínio precisa, portanto, ser lógico,
rápido e certo. Concorda comigo? Nesse sentido, quero que você leia o texto ape-
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nas uma vez e muito bem. Quero que, no momento da resolução das questões,
você volte menos vezes ao texto. Mas como conseguirá isso?

Ao ler o texto, defina, portanto, dois campos importantes:
• Campo semântico: sublinhe sempre as palavras cujos significados, inicialmente, são desconhecidos. O contexto, muitas vezes, vai ajudá-lo a identificar os sinônimos dessas palavras. Tente buscar a acepção que melhor se
ajuste ao contexto;
• Campo lexical: em cada parágrafo, investigue quais as palavras-chave que
constituem o núcleo da ideia apresentada pelo autor. Você definirá, assim,
os lexemas essenciais, que são palavras ou expressões de significação
mais importante naquele parágrafo. Uma vez definidos esses lexemas, procure chegar a uma síntese, à palavra ou expressão que constitui o núcleo
da ideia defendida pelo autor durante todo o texto. Nesse momento, surge o
arquilexema.

Tenha calma! Essas são nomenclaturas da linguística textual. Às vezes, os examinadores as utilizam nos comandos das questões. O importante é que, a cada parágrafo lido, você identifique as palavras-chave (resumo) e, ao final do texto, você
identifique bem a ideia-núcleo (síntese). Entendeu?
Mas como farei isso, professor Fernando Moura? Você terá de DEFINIR OS CAMPOS LEXICAL E SEMÂNTICO do texto. Quer aprender isso? Claro!
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TEXTO I
(AFRF) Leia o texto com atenção para responder às questões de 1 a 4.

Obs.:
caro(a) aluno(a), fique atento(a) ao que eu negritei e ao que sublinhei. Logo
direi a você por que fiz isso.
De acordo com dados internacionais, o Brasil, que é a oitava economia mundial,
apresenta-se no sexagésimo quarto posto em indicadores sociais, nos quais os
índices de saúde têm peso fundamental. Assim, a ideia do Brasil Grande traz embutido também o tamanho de seus problemas sociais e, em especial, os de saúde,
afastando qualquer hipótese de ufanismo e obrigando a uma profunda reflexão
sobre a iniquidade em que vive a maioria da população.
É bem verdade que a mortalidade infantil baixou nos últimos anos, estando ao redor de setenta óbitos para cada mil crianças nascidas vivas. No entanto, isso não
revela as imensas disparidades entre as regiões, onde esses valores variam de
vinte e cinco a quase duzentos, aproximando polarmente o país de outros em extremos de desenvolvimento e de atraso.
Em termos de América do Sul, apenas a Bolívia e o Paraguai apresentam valores
piores que o Brasil.
Outro indicador dramático é a esperança de vida ao nascer. Se a chance média de
viver de um habitante da região Sul é de setenta anos, a de um nordestino é de
apenas cinquenta e cinco.
A par dessas indignas e inaceitáveis diferenças regionais e sociais, outras questões ainda afligem os brasileiros. Sem que as doenças infecciosas tenham saído das
primeiras causas de morte, já lhes fazem companhia as doenças cardiovasculares,
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os cânceres e os acidentes. Isto é, além de ser campeão nas chamadas “doenças
da pobreza”, o Brasil já disputa espaço entre os países com elevados índices de
doenças consideradas “do desenvolvimento”, da urbanização.

(Eleutério Rodrigues Neto. O lucro perverso da doença, publicado em Humanidades, número 15.)

Observe, agora, a primeira questão e pense numa resposta.
Questão 1    Aponte o item que apresenta afirmação falsa em relação ao correto
entendimento do texto.
a) Existe uma situação de desigualdade social no Brasil que apena a maior parte
de sua população.
b) As estatísticas de saúde no Brasil são compatíveis com a posição que o País ocupa, segundo dados internacionais, na economia mundial.
c) A dimensão grandiosa dos problemas brasileiros na área de saúde inibe qualquer
sentimento ou atitude de jactância.
d) O adjetivo da expressão “Brasil Grande” é aplicável à mensuração dos problemas de saúde que cabe ao país solucionar.
e) A ideia de que existem “dois Brasis, um desenvolvido e outro subdesenvolvido” encontra comprovação nas taxas de mortalidade infantil encontradas ao longo
do País.

Obs.:
por meio dessa questão, o(a) candidato(a) foi testado em relação à capacidade cognitiva de compreensão.
Veja, agora, a questão 2 e pense em uma resposta. Questão comum em qualquer
concurso público.
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Questão 2    Nesta questão, propõe-se a substituição de algumas expressões do
texto por outras, sem que o sentido original fique prejudicado. Aponte a única
substituição que prejudica o sentido original do texto.
SUBSTITUIR:

POR:

a) esperança de vida (l. 19)

expectativa de vida

b) hipótese de ufanismo (l. 7)

perspectiva de orgulho

c) iniquidade em que vive a
maioria da população (ls. 8 e 9)

pauperismo em que vive a
maior parte dos brasileiros

d) imensas disparidades regionais (l. 13)
e) elevados índices de doenças
consideradas “do desenvolvimento” (ls. 30 e 31)

dessemelhanças gritantes
existentes de uma região
para outra
alto número de moléstias
tidas como de riqueza


Obs.:
com a questão acima, o(a) candidato(a) foi testado em relação à interpretação semântica, cujo objetivo consiste em apreender o sentido das palavras
no texto.
Veja mais uma questão. Pense, cuidadosamente, na resposta.
Questão 3    Assinale a opção que apresenta a síntese das ideias do texto redigida
sob a forma de um título.
a) A mortalidade infantil
b) Expectativa de vida
c) O Brasil na América do Sul
d) O Brasil e suas disparidades sociais
e) As doenças existentes no Brasil
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Obs.:
por meio dessa questão, o(a) candidato(a) foi testado em relação à interpretação textual, capacidade cognitiva de síntese. O sucesso do candidato,
nesse caso, depende da definição certa do arquilexema.
Vamos a mais uma questão? Pense, cuidadosamente, em uma resposta.
Questão 4    Baseie-se na compreensão do texto para indicar a afirmativa falsa.
a) Em “os de saúde” (l. 6), há elipse da palavra “problemas”.
b) “isso” (l. 12) se refere ao fato de a média da mortalidade infantil estar ao redor
de setenta óbitos por cada mil crianças nascidas vivas.
c) A expressão “A par” (l. 23) é equivalente semanticamente a “de par com”.
d) O sujeito de “afligem” (l. 24) é “os brasileiros” (l. 19).
e) “lhes” (l. 26) refere-se a “doenças infecciosas” (l. 25).

Obs.:
essa é uma questão de interpretação gramatical, feita com base nas estruturas linguísticas do texto. A estilística das palavras constitui, também, estudo
importante.

Letra b, letra c, letra d, letra d.
Antes de comentar as quatro questões, precisamos conversar sobre como definir
o campo lexical do texto acima com base na coesão dentro da frase e entre as frases.
Os pronomes são os mais importantes elementos de coesão gramatical. Agora,
você entenderá que negritei os pronomes e sublinhei o que eles retomam ou preveem no texto. Sublinhei também os vocábulos e expressões que apresentam afinidades semânticas (de sentido). Veja.
→ 1º parágrafo:
que (que é a oitava economia) retoma Brasil.
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nos quais (nos quais os índices) retoma indicadores sociais.
Brasil Grande retoma Brasil.
Problemas sociais retoma indicadores sociais.
os de saúde (2º período) retoma os problemas (2º período).
em que retoma iniquidade
Resumo do parágrafo (veja os elementos sublinhados): o Brasil Grande apresenta problemas sociais, especialmente relacionados à saúde, numa situação de
iniquidade (= desigualdade).
→ 2º parágrafo:
óbitos retoma mortalidade infantil (problemas sociais).
Variam de vinte e cinco a quase duzentos / de desenvolvimento e de atraso retomam disparidades entre as regiões.
onde retoma regiões
Resumo do parágrafo: a mortalidade infantil revela disparidades entre as regiões
brasileiras.
→ 3º parágrafo:
América do Sul / Brasil
Resumo do parágrafo: situação do Brasil na América do Sul
→ 4º parágrafo:
Outro indicador dramático reforça problemas sociais e prevê chance média de viver,
expressão reforçada por esperança de vida.
setenta anos (Sul) / cinquenta e cinco (nordestino) reforçam disparidades.
Resumo do parágrafo: outro indicador dramático é a expectativa de vida. Percebem-se disparidades entre as regiões.
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→ 5º parágrafo:
dessas (...) diferenças regionais e sociais retoma disparidades.
lhes (já lhes fazem companhia) retoma doenças infecciosas.
“doenças da pobreza” retoma doenças infecciosas.
“doenças do desenvolvimento” retoma as doenças cardiovasculares, os cânceres e
os acidentes.
“doenças da pobreza” / “doenças do desenvolvimento” reforçam disparidades.
Resumo do parágrafo: o Brasil convive com as doenças da pobreza e as doenças
do desenvolvimento (disparidades).
Percebeu, amante da língua? À medida que as ideias passam, elas são retomadas
ou reforçadas. Isso caracteriza o que chamamos de estrutura diafórica do texto
(“dia”/latim = passagem). Com base na leitura dos demais parágrafos, vale ressaltar que, no primeiro parágrafo, “oitava economia mundial” e “sexagésimo quarto
posto em indicadores sociais” também reforçam disparidades. O ideal é passar para
o parágrafo posterior quando o anterior estiver resumido em seu arquivo mental.
Mas não fomos educados a ler e a explorar essa tal estrutura diafórica. Essa exploração permite que você internalize melhor as palavras-chave do texto e consiga
fazer o resumo.
Observe, agora, as respostas e os comentários das questões propostas acima.
Questão 1: letra b.
a) Certa. Existe uma situação de desigualdade (= disparidade) social no Brasil que
apena (= pune) a maior parte de sua população. Basta perceber as desigualdades
entre as regiões brasileiras.
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b) Errada. As estatísticas de saúde no Brasil (sexagésimo quarto posto) são incompatíveis com a posição que o País ocupa, segundo dados internacionais, na
economia mundial (oitava economia).
c) Certa. A dimensão grandiosa (Brasil Grande) dos problemas brasileiros na área
de saúde inibe (= afasta) qualquer sentimento ou atitude de jactância (= orgulho,
ufanismo) .
d) Certa. O adjetivo da expressão “Brasil Grande” é aplicável à mensuração dos
(grandes) problemas de saúde que cabe ao país solucionar.
e) Certa. A ideia de que existem “dois Brasis, um desenvolvido e outro subdesenvolvido” (disparidades) encontra comprovação nas taxas de mortalidade infantil
encontradas ao longo do País.

Observe que, especialmente na opção C, o examinador testa o vocabulário do candidato. Por isso, à medida que você ler, não hesite em pesquisar o significado de
palavras desconhecidas.
Questão 2: letra c.
c) iniquidade em que vive a pauperismo em que vive a
maioria da população (ls. 8 e 9) maior parte dos brasileiros

Observe que “iniquidade”, no texto, não é sinônimo de “pauperismo” (= muita pobreza). É sinônimo de “desigualdade”, “disparidade”, ideia reforçada várias vezes
pelo autor.
Questão 3: letra d.
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Sem dúvida, o melhor título para o texto (síntese/arquilexema) é “O Brasil e suas
disparidades sociais” (especialmente as relacionadas à saúde).
Questão 4: letra d.
a) Certa. Em “os (problemas) de saúde” (l. 6), há elipse (= termo subentendido)
da palavra “problemas”.
b) Certa. De fato, “isso” (l. 12) se refere ao fato de a média da mortalidade infantil
estar ao redor de setenta óbitos por cada mil crianças nascidas vivas.
c) Certa. A expressão “A par” (l. 23) é, no texto, equivalente semanticamente a
“de par com”, “além de”.
d) Errada. O sujeito de “afligem” (l. 24) é “outras questões” (l. 19). O termo “os
brasileiros” é complemento verbal direto (objeto direto) da forma verbal “afligem”.
e) Certa. O pronome “lhes” tem valor de “a elas” (l. 26) e refere-se a “doenças
infecciosas” (l. 25).
Viu só? É necessário muito cuidado com o texto. Com mais treino, você ficará mais
e mais seguro. Tudo é questão de tempo e de disciplina.
TEXTO II
Pensador francês do século XVIII, Montesquieu situa-se entre o racionalismo cartesiano e o empirismo de origem baconiana, não abandonando o rigor das certezas
matemáticas em suas certezas morais. Porém, refugindo às especulações metafísicas que, no plano da idealidade, serviram aos filósofos do pacto social para a
explicação dos fundamentos do Estado ou da sociedade civil, ele procurou ingressar
no terreno dos fatos.

Fernanda Leão de Almeida. A garantia institucional da proteção dos direitos humanos.
Tese de doutorado. São Paulo. Internet: <www.teses.usp.br> (com adaptações).
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Questão 5    (CEBRASPE) Com base nas ideias contidas no texto, julgue o item a
seguir.
Montesquieu busca a explicação dos fundamentos do Estado ou da sociedade civil
de forma análoga à dos metafísicos.

Errado.
O texto tem linguagem complexa, mas, de novo, o segredo é ter bom vocabulário.
O vocábulo “refugindo” (gerúndio de “refugir”) tem o sentido de “desviar-se”, “distanciar-se”. Na questão, “análoga” significa “semelhante”. Portanto, Montesquieu
não busca a explicação dos fundamentos do Estado ou da sociedade civil de forma
análoga à dos metafísicos, mas diferente, uma vez que ele se distancia ou se desvia
dessa realidade. Entendeu? Item errado.
TEXTO III
A moralidade pública consiste em uma esfera de que todos os seres humanos
participam, na medida em que cada sistema moral, a fim de revelar sua unilateralidade, precisa ser confrontado com outros. Segue-se a necessidade de que todos os
seres humanos sejam incluídos no seu âmbito. Sob esse aspecto, a moral pública
é uma moral cosmopolita, pois estabelece regras de convivência e direitos que asseguram que os homens possam ser morais.

(José Arthur Gianotti. Moralidade pública e moralidade privada. In: Ética, Adauto Novaes (org.).
São Paulo: Companhia das Letras, Secretaria Municipal de Cultura, 5ª impressão, 1997, p. 244
— com adaptações).
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Questão 6    (CEBRASPE) Em relação ao texto acima, julgue o item que se segue.
As relações coesivas estabelecidas no texto indicam que a expressão “seu âmbito”
está se referindo à expressão antecedente “cada sistema moral”.

Errado.
Item errado. O pronome “seu” faz referência a algo já mencionado. O vocábulo
“âmbito” está no mesmo campo semântico de “esfera”. A “esfera” a que o texto se
refere é “A moralidade pública”. Observe que, no período posterior, ele retoma essa
ideia por meio de “moral pública”. Cuidado, caro(a) aluno(a). Muitos candidatos, no
dia da prova, erraram essa questão.

No processo coesivo do texto, os pronomes relativos “que”, “cujo” e “onde” merecem atenção especial.
1. No emprego do pronome relativo, deve-se ter o seguinte cuidado: observar a
palavra a que ele se refere para evitar, também, erros de concordância verbal.
Exemplos:
a) Encontramos um bom número de pessoas que estavam reivindicando os mesmos
direitos dos vinte funcionários vitoriosos. (Se o verbo “estavam” estivesse no singular, o objetivo seria retomar “um bom número de pessoas”).
b) Os militares possuíam um foro particular que os livrava da submissão à Igreja.
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2. O pronome relativo cujo concorda com o consequente (artigos) e retoma o antecedente (uma lei), traduzindo a ideia de posse: artigos de uma lei/dela.
Exemplo:
Trata-se de uma lei cujos artigos são obsoletos.
3. Use a palavra ONDE somente se estiver fazendo referência a lugar (real ou fictício).
Errado: Esse fato aconteceu na década de 1980, onde a música era agente de
transformação social.
Correto: Esse fato aconteceu na década de 1980, quando a música era agente de
transformação social.

TEXTO IV
Questão 7    (FCC) Se os insetos não existissem, a maior parte das plantas fanerogâmicas desapareceria, visto que sua fecundação é realizada por eles. Com isso,
criar-se-iam para nós incalculáveis problemas de alimentação e de subsistência.
Mas não somente esse exemplo nos lembra a necessidade da existência dos insetos: eles atuam também como distribuidores das sementes e destruidores das partes vegetais mortas, cujos resíduos são novamente absorvidos pelas plantas vivas,
completando assim o ciclo sempre renovado da matéria.
Infere-se do texto que:
a) se não existissem insetos, não haveria espécies vegetais na Terra.
b) os insetos são os responsáveis pelo processo da germinação das sementes.
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c) os resíduos dos insetos passam a constituir parte do metabolismo das espécies
vegetais vivas.
d) os insetos participam de um sistema que preserva todas as espécies vivas existentes na Terra.
e) por serem muito nocivas ao homem, algumas espécies de insetos precisam ser
extintas.

Letra d.
Você já percebeu que se trata de questão de interpretação. Vejamos.
a) Errada. Se não existissem insetos, a maior parte das plantas fanerogâmicas
(que dependem de outros agentes para que sejam fecundadas) desapareceria. Erro
de extrapolação.
b) Errada. Os insetos são os responsáveis pelo processo de distribuição das sementes.
c) Errada. Cuidado com o pronome relativo “cujos”: ele concorda com o consequente (resíduos) e retoma o antecedente (partes vegetais mortas) para traduzir a
ideia de posse (os resíduos delas). Portanto, os resíduos das partes vegetais mortas (e não os dos insetos) passam a constituir parte do metabolismo das espécies
vegetais vivas.
d) Certa. O que se afirma não está escrito com todas as letras no texto, mas nele
existem indícios que permitem a dedução lógica apresentada. Veja: os insetos participam (completando) de um sistema (ciclo) que preserva todas as espécies vivas
existentes na Terra (matéria: plantas, nós e tudo o que se entende por matéria
viva, assunto do texto). Inferir é coisa séria. Não se extrapolou a realidade temática do texto.
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e) Errada. Em nenhum momento o autor menciona (explícita ou implicitamente)
que, por serem muito nocivas ao homem, algumas espécies de insetos precisam
ser extintas.

Nas próximas aulas, falaremos mais sobre coesão lexical e gramatical, o que
facilitará o seu desempenho na resolução das questões. Forte abraço!

Aula 2 – Mecanismos de Coesão Textual: Coesão Lexical
Olá, amante da Língua Portuguesa! Preparado para mais uma aula de compreensão e interpretação de textos? Mantenha o foco. Dará tudo certo.
Hoje, quero, primeiramente, que você leia o texto abaixo e analise a questão
proposta na prova do TJ/RJ.
Para se fazer uma revista de divulgação científica hoje, três diretrizes devem
ser observadas. A primeira é o que queremos dizer e o que temos para dizer em
uma revista. A segunda, se temos os meios humanos e financeiros para realizar o
projeto. A terceira se refere à necessidade urgente de ampliar a “infraestrutura”
de conhecimentos necessários para que a educação encontre raízes profundas em
nossa sociedade, nos laboratórios de pesquisa, na natureza e na história que vivemos.
A divulgação científica, as informações e os conhecimentos que podemos oferecer à educação são elementos que contribuem para formar a opinião, a capacidade de crítica e de decisão dos diferentes setores da sociedade. Oferecer, por
exemplo, dados e análises da história da educação superior no Brasil é importante
para equacionar os conflitos que a universidade vive hoje.
Ciência Hoje (com adaptações)
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(CEBRASPE) Assinale a opção correta referente ao emprego, no texto, de elementos anafóricos e de outros recursos de coesão e coerência textual.
a) O substantivo “projeto”, conforme empregado no primeiro parágrafo do texto,
refere-se ao projeto para a educação no Brasil.
b) No trecho “em nossa sociedade”, “nossa” reporta-se a uma comunidade científica específica.
c) A coesão do texto será preservada se o primeiro ponto for substituído por vírgula
seguida de letra minúscula.
d) O termo “elementos” funciona como hiperônimo de “divulgação científica”, “informações” e “conhecimentos”.
e) A expressão “por exemplo” é apenas enfática; portanto, se for retirada, o último
período permanece coerente e coeso com o trecho anterior.
Respondeu à questão com segurança? Não é para qualquer candidato. Que o examinador quis dizer com “elementos anafóricos” e “hiperônimo”?
Vamos entender essas expressões!
Na estrutura diafórica do texto, à medida que os vocábulos são registrados,
os elementos de coesão lexical e gramatical apresentam referentes antepostos,
pospostos, internos e externos.
Na coesão lexical ou reiteração léxica, a coesão entre elementos léxicos
sucessivos é feita por meio da simples repetição ou da substituição léxica.
Exemplo 1: “Não ia nunca saber o nome daquele cachorro, carecia nomeá-lo.
Se o tratasse com jeito, muito carinho, se o nome fosse bom, o nome pegava.”
(Autran Dourado) .
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Nesse caso, houve coesão lexical por repetição. Repetir não é problema. O problema é a repetição exaustiva ou desnecessária.
Exemplo 2: “Só é possível a doação do órgão com o consentimento prévio do
paciente. Essa aquiescência permitirá o exercício da solidariedade.”
Nesse caso, houve coesão lexical por substituição. Para não repetir “consentimento”, o autor usou o sinônimo “aquiescência”.

Léxico é o conjunto de vocábulos de uma língua. Alguém domina todos eles? Não.
A parte que cada um domina recebe o nome de vocabulário. Por isso, o examinador, frequentemente, testa a parte do léxico que você domina. Entendeu?

Na coesão gramatical, a coesão entre elementos léxicos sucessivos é feita por
meio de operadores lógicos oferecidos pela língua: pronomes, numerais, advérbios
pronominais e outros.
Exemplo: “Ciro Gomes, que anda à procura de um partido para abrigá-lo, teve
longa conversa com seu colega de ministério.
Observe que, no trecho acima, houve coesão gramatical por meio de pronome
relativo “que” (= o qual), do pronome “lo” e do pronome “seu”.
Passemos, agora, a alguns conceitos importantes.
1. Elemento coesivo anafórico — é aquele que apresenta referente anteposto.
Exemplo: O ex-presidente criticou o empresário que intermediou o patrocínio do
projeto. (Observe que o pronome relativo “que” retoma o antecedente “o empresário”.)
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2. Elemento coesivo catafórico — é aquele que apresenta referente posposto.
Exemplo: Esta é a principal causa da violência: a impunidade. (Observe que o
pronome demonstrativo “Esta” refere-se ao termo posposto “a impunidade”.)
3. Elemento coesivo endofórico — é aquele que apresenta referente interno
(está dentro do texto). Observe que todos os elementos coesivos presentes nos
exemplos anteriores são, além de anafóricos ou catafóricos, endofóricos.
4. Elemento coesivo exofórico — é aquele que apresenta referente externo
(fora do texto).
Exemplo: Eu estive fazendo um levantamento das mensagens que me enviam
pela internet. (Observe que o pronome “Eu” refere-se a elemento não registrado
no texto.)
5. Elemento dêitico — sinal que designa mostrando, e não conceituando. Observe, cuidadosamente, pronomes pessoais e desinências verbais (indicam os participantes do ato do discurso), pronomes demonstrativos, certas locuções prepositivas
e adverbiais, advérbios de tempo: este, hoje, agora, ultimamente, recentemente,
ontem, no próximo ano, antes de (pretérito) e outros. Na verdade, os dêiticos são
os elementos linguísticos que mais evidenciam a presença do emissor no enunciado
(quem redige ou fala).
Exemplo: Senhores pares, circula uma proposta para aumentar as verbas com
vistas à contratação de funcionários pessoais de cada deputado desta Casa (lugar
em que o redator ou falante está). Hoje (tempo de quem redige ou fala), um parlamentar recebe 35.000 reais por mês para isso. A ideia é elevar esse montante
para 45.000 reais. Eu considero (marcas subjetivas de quem redige ou fala) esse
fermento nas verbas de gabinete um assalto aos cofres públicos.
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6. Elemento vicário — palavra que, como verdadeiro pronome, se põe em lugar
de uma oração inteira.
Exemplo: “Que quer dizer este nome? É que as almas, tanto que entram naquele
templo, se tornam estáticas!”
O verbo É equivale, aí, a este nome quer dizer, e o que seguinte inicia uma oração subordinada substantiva objetiva direta.
Exemplo: “É um século que não chega pronto da fábrica, mas sim pronto para ser
forjado por vocês à nossa imagem e semelhança.”
Observe que o advérbio “sim” substitui a estrutura “É um século que chega”.

Esta é uma declaração de amor: amo a língua portuguesa. Ela não é fácil. Não é
maleável. E, como não foi profundamente trabalhada pelo pensamento, a sua tendência é a de não ter sutilezas e de reagir às vezes com um verdadeiro pontapé
contra os que temerariamente ousam transformá-la numa linguagem de sentimento e de “alerteza”. E de amor. A língua portuguesa é um verdadeiro desafio para
quem escreve. Sobretudo para quem escreve tirando das coisas e das pessoas a
primeira capa de superficialismo.
Às vezes ela reage diante de um pensamento mais complicado. Às vezes se assusta com o imprevisível de uma frase. Eu gosto de manejá-la — como gostava de
estar montada num cavalo e guiá-lo pelas rédeas, às vezes lentamente, às vezes
a galope.
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Eu queria que a língua portuguesa chegasse ao máximo nas minhas mãos. E esse
desejo todos os que escrevem têm. Um Camões e outros iguais não bastaram para
nos dar para sempre uma herança de língua já feita. (...)
Essas dificuldades nós as temos. Mas não falei do encantamento de lidar com uma
língua que não foi aprofundada. O que recebi de herança não me chega.
Clarice Lispector. Declaração de amor. In: Crônicas para jovens: de escrita e vida.
Rio de Janeiro: Rocco Digital, p. 11 (com adaptações).

(Cebraspe) Julgue os itens a seguir, relativos às ideias e aos aspectos linguísticos
do texto precedente.
Questão 1    Sem alteração dos sentidos e da coesão do texto, o primeiro período do
primeiro parágrafo poderia ser reescrito da seguinte maneira: Esta é minha declaração de amor à língua portuguesa.
Questão 2    O vocábulo “ela” retoma o trecho “a primeira capa de superficialismo”.
Questão 3    Depreende-se do texto, sobretudo da afirmação “O que recebi de herança não me chega”, que uma das dificuldades encontradas pela autora no manejo
da língua portuguesa é o fato de ela não dispor de acesso adequado a todos os
textos já escritos nesse idioma.

Errado, Errado, Errado.
1. Errado. O texto registra: “Esta é uma declaração de amor: amo a língua portuguesa. Ela não é fácil”. O pronome “Esta” tem função catafórica e se refere a “amo
a língua portuguesa”. Além disso, o pronome “Ela” refere-se à língua portuguesa.
Se o texto começar com “Esta é minha declaração de amor à língua portuguesa”,
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os sentidos e a coesão serão alterados. “Esta” passará a ter função dêitica: “Esta
(que estou escrevendo/marca de quem redige) é minha declaração de amor à
língua portuguesa”. Além disso, o pronome “Ela” traduzirá ambiguidade:
minha declaração de amor não é fácil ou a língua portuguesa não é fácil? Percebeu,
amante da língua?
2. Errado. O vocábulo “ela” (anafórico) retoma o trecho “a língua portuguesa”.
3. Errado. Questão de interpretação. Cuidado. Depreende-se do texto, sobretudo
da afirmação “O que recebi de herança não me chega”, que uma das dificuldades
encontradas pela autora no manejo da língua portuguesa é o fato de ela não dispor
de acesso suficiente a todos os textos já escritos nesse idioma. Basta reler os dois
últimos parágrafos.

Entendeu, amigo (a)? Ainda bem que você gosta de estudar! Logo, logo terá um
salário sensacional!
Salientemos, agora, os processos de coesão lexical por substituição léxica.
1. Sinonímia — são lexemas sinônimos os que possuem identidade referencial
em dois ou mais momentos sucessivos do texto. Estão, portanto, no mesmo campo
semântico.
Exemplo: Todo brasileiro tem o sonho da casa própria. O projeto de garantir um
lar para cada cidadão já está sendo traçado pela Caixa Econômica Federal.
2. Hiperonímia — ocorre quando a segunda expressão mantém com a primeira
uma relação todo/parte.
Exemplo: O trabalhador encontra dificuldades para exercitar a realidade digital
do computador. Assim, é necessário treinar o homem para compreender a realidade da máquina que está diante dele.
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Observe que o vocábulo “homem”, em relação ao vocábulo “trabalhador”,
tem sentido mais amplo. Porém, esses vocábulos remetem à mesma noção
e contribuem, no processo articulatório do texto, para a produção de uma unidade
de significação.

Volte à questão que abriu nossa aula. A resposta é a opção D. O termo “elementos” funciona, de fato, como hiperônimo (sentido mais amplo/todo) de “divulgação
científica”, “informações” e “conhecimentos” (sentidos mais restritos/partes). Entendeu? Faça um gesto positivo, por favor!

3. Hiponímia — ocorre quando a segunda expressão mantém com a primeira
uma relação de parte/todo.
Exemplo: O indivíduo que apresenta mau comportamento deve ser punido.A eliminação do bandido pela morte não é solução, portanto, para reduzir a criminalidade.
Observe que o vocábulo “bandido”, em relação ao vocábulo “indivíduo”, tem sentido mais restrito. Porém, esses vocábulos remetem à mesma noção e contribuem,
no processo articulatório do texto, para a produção de uma unidade de significação.
4. Metonímia — ocorre quando a segunda expressão mantém com a primeira
uma relação de contiguidade semântica conotativa.
Exemplo: Os moços, muitas vezes, esquecem que os idosos são fonte de sabedoria. A juventude precisa, por conseguinte, rever alguns valores.
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Observe que o vocábulo “juventude”, em relação ao vocábulo “moços”, evidencia estreita relação semântica: trocou-se a ideia de pessoa pela fase em que se
encontra. Na verdade, não é a juventude que precisa rever alguns valores (sentido
conotativo), mas, sim, os jovens. Contudo, esses vocábulos remetem à mesma
noção e contribuem, no processo articulatório do texto, para a produção de uma
unidade de significação.
5. Elipse/Zeugma — ocorre quando a segunda expressão fica logicamente
subentendida em relação à primeira.
Exemplo: Os guerrilheiros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia faturaram a soma de 1,5 bilhão de dólares. Também fizeram algum caixa com extorsões por meio de sequestros.
Observe que o termo “Os guerrilheiros das Forças Armadas Revolucionárias da
Colômbia” ficou logicamente subentendido antes do verbo “fizeram”. Mais uma vez,
a elipse contribui, no processo articulatório do texto, para a produção de uma unidade de significação.

Aspectos Textuais Importantes
Agora, querido(a) aluno(a), segue uma lista de nomenclaturas importantes
apresentadas pela teoria literária. Todas elas aparecem em concursos diversos.
Tomei o cuidado de apresentar linguagem clara e exemplos elucidativos. Leia cada
verbete com bastante atenção.
1. Ambiguidade – Chama-se ambiguidade ─ ou anfibologia ─ a duplicidade de
sentidos de uma construção fraseológica. Por interferir diretamente na clareza do
texto, constitui vício de linguagem. Observe alguns exemplos:

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

26 de 57

TEXTO
Compreensão e Interpretação de Textos – Parte I
Prof. Fernando Moura

Exemplos:
a) “Venceu o Flamengo o Vasco”. Em virtude da inversão sintática, não se sabe
qual dos dois times foi o vencedor. Para descaracterizar o duplo sentido, pode-se
acrescentar a preposição “a” ao objeto direto (“Venceu ao Flamengo o Vasco” ou
‘’Venceu o Flamengo ao Vasco’’) ou colocar a frase na ordem direta (“O Flamengo
venceu o Vasco”; “O Vasco venceu o Flamengo’’).
b) O barbeiro fez a seguinte placa: “Corto cabelo e pinto”. Desfaça, pelo amor de
Deus, a ambiguidade: “Corto e pinto cabelo”.
2. Arcaísmos – Trata-se de termos, expressões ou construções sintáticas cujo
uso raramente é observado na língua atual. Nesse caso, tendem a deixar o texto
obscuro ou conferem a ele estilo pretensioso. Observe alguns exemplos de arcaísmos: à guisa de (“a título de”), adrede (“propositadamente”), quiçá (“talvez”), soer
(“costumar”), à puridade (“em segredo”).
3. Argumento de autoridade - Fazer uso do argumento de autoridade consiste em invocar o pensamento de uma autoridade. Busca-se, portanto, a opinião de
alguém cujo saber é notório e socialmente reconhecido.
4. Coerência - É o substrato lógico do texto. É o conjunto de relações sintático-semânticas que unem as partes de um texto e permitem perfeita compreensão.
O texto é coerente quando não há incompatibilidade entre as suas partes.
5. Coesão - É a ligação de natureza gramatical (sintático-semântica) e lexical
entre as partes de uma sentença ou de um texto. Falta coesão a um texto quando
as ideias estão “soltas”, não se relacionam.
Antes de passarmos para o próximo tópico, observe, a título de ilustração, o texto a seguir, de autoria do escritor cearense Mino, Só existem verbos. Não há anafóricos, catafóricos, conjunções (elementos de coesão). Contudo, o texto é coerente,
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passível de perfeita compreensão. Portanto, embora haja intimidade entre coesão
e coerência, trata-se de conceitos distintos. Veja como o texto é interessante.
Como se Conjuga um Empresário
Acordou. Levantou-se. Aprontou-se. Lavou-se. Barbeou-se. Enxugou-se. Perfumou-se. Lanchou. Escovou. Abraçou. Beijou. Saiu. Entrou. Cumprimentou. Orientou.
Controlou. Advertiu. Chegou. Desceu. Subiu. Entrou. Cumprimentou. Assentou-se.
Preparou-se. Examinou. Leu. Convocou. Leu. Comentou. Interrompeu. Leu. Despachou. Conferiu. Vendeu. Vendeu. Vendeu. Ganhou. Ganhou. Ganhou. Lucrou.
Lucrou. Lucrou. Lucrou. Lesou. Explorou. Escondeu. Burlou. Safou-se. Comprou.
Vendeu. Assinou. Sacou. Depositou. Depositou. Depositou. Associou-se. Vendeu-se. Entregou. Sacou. Depositou. Despachou. Repreendeu. Suspendeu. Demitiu.
Negou. Explorou. Desconfiou. Vigiou. Ordenou. Telefonou. Despachou. Esperou.
Checou. Vendeu. Lucrou. Lesou. Demitiu. Convocou. Elogiou. Bolinou. Estimulou.
Beijou. Convidou. Saiu. Chegou. Despiu-se. Abraçou. Deitou-se. Mexeu. Gemeu.
Fungou. Babou. Antecipou. Frustrou. Virou-se. Relaxou-se. Envergonhou-se. Presenteou. Saiu. Vestiu-se. Dirigiu-se. Chegou. Beijou. Negou. Lamentou. Justificou-se. Dormiu. Roncou. Sonhou. Sobressaltou-se. Acordou. Preocupou-se. Temeu.
Suou. Ansiou. Tentou. Despertou. Insistiu. Irritou-se. Temeu. Levantou. Apanhou.
Rasgou. Engoliu. Bebeu. Rasgou. Engoliu. Bebeu. Dormiu. Dormiu. Dormiu. Acordou. Levantou-se. Aprontou-se...
Caro(a) aluno(a), só faltou um verbo após “Antecipou”: “Brochou” (risos). Concorda?
6. Coloquialismo – O coloquialismo corresponde ao uso de variante linguística
falada em situações de informalidade. Observa-se nas dimensões fonética, morfológica, sintática e (ou) semântica. Exemplo: Registro coloquial: Na minha casa, tem
cinco pessoas. / Registro culto: Na minha casa, há/existem cinco pessoas.
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7. Funções da linguagem - São classificadas segundo a ênfase evidenciada
em cada um dos elementos da comunicação, que, de acordo com Roman Jakobson, são: emissor (aquele que produz a mensagem), receptor (aquele que recebe
a mensagem), mensagem (o conteúdo a ser comunicado), código (sistema de convenções que permite a comunicação), canal (meio físico que propicia a comunicação)
e referente (contexto em que se insere a mensagem, expresso pelo conjunto de
informações que representam o conhecimento acumulado sobre um assunto).
As funções da linguagem são: emotiva (ênfase no emissor), conativa ou apelativa (ênfase no receptor), poética (ênfase na mensagem), metalinguística (ênfase
no código), fática (ênfase no canal) e referencial (ênfase no referente).
Função conativa ou apelativa - Enfatiza o receptor da mensagem. É a função
que caracteriza, por exemplo, os textos publicitários, em que é frequente o uso dos
verbos no modo imperativo.
Exemplo: “Compre batom. Seu filho merece batom”; “Não mande dinheiro agora”.
Função emotiva - Privilegia o emissor da mensagem. Centrada na primeira
pessoa do discurso, caracteriza os textos marcadamente líricos, em que o poeta
exprime seus sentimentos e emoções.
Exemplo: “Que saudade tenho da minha infância querida!”.
Função fática - Centrada no canal de comunicação, aparece nos textos em
que se preserva a situação de comunicação, independentemente do conteúdo a ser
transmitido.
Exemplo: “Alô! Quem fala?”; “Oi! Tudo bem?
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Função metalinguística - Destaca o código de comunicação. É a função que
se verifica nos dicionários e nas gramáticas, obras em que a língua é usada para
explicitar a si própria.
Exemplo: “Rechaçar significa “descartar, desprezar, recusar, eliminar”.
Função poética – Manifesta-se nos textos em que se organiza, de maneira especial, a mensagem. Nesse sentido, empregam-se os recursos de estilo. Lembre-se
de que todo e qualquer texto, em versos ou em prosa, em que se note a preocupação com o modo de dizer algo, com a construção, evidencia a função poética.
Exemplo: “Querida, ao pé do leito derradeiro/ Em que descansas desta longa vida/
Aqui venho e virei, pobre querida,/ Trazer-te o coração do companheiro” (Machado
de Assis).
Observe, nas rimas, por exemplo, a preocupação com a construção da mensagem: derradeiro, companheiro/ vida, querida. Além disso, todos os versos têm dez
sílabas poéticas.
Função referencial - Dá ênfase ao referente (contexto) e privilegia a informação. Está presente, na verdade, em todos os textos, especialmente os científicos e
noticiosos.
8. Neologismo - É a palavra nova, que surge em geral para denominar um
novo objeto, conceito ou prática. Na maior parte das vezes, não é uma palavra totalmente nova, mas uma adaptação de termos já existentes segundo os processos
usuais da língua. Exemplo: desnatureza, internéticos.
9. Perífrase - É um rodeio, uma espécie de circunlóquio, por meio do qual se
substitui um termo por uma expressão ou frase. Pode útil para evitar repetições
desnecessárias.
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Exemplo: “Robinho balançou a rede duas vezes no jogo” (= fez gol).
10. Pleonasmo ou tautologia - Corresponde a uma figura de linguagem que
se caracteriza pela expressão redundante e enfática de uma ideia. É importante
distinguir as situações em que seu uso é estilístico daquelas em que é vicioso. São
normalmente apreciados os pleonasmos sintáticos (aqueles em que se repete, em
geral, um termo), como, por exemplo, “A mim me parece que o recurso é intempestivo”, “Aos seus algozes, Cristo perdoou-lhes”, e os enfáticos, como “Vi com
meus próprios olhos”, “Riu seu riso engraçado”. Condenam-se, entretanto, as estruturas seguintes: “autoavaliação de mim mesmo”, “subir para cima”, “há cinco
anos atrás”.
11. Polissemia – É a multiplicidade de sentidos de uma palavra. É um fenômeno bastante comum e, geralmente, origina-se dos usos figurados (metáfora,
metonímia, analogia etc.) ou de empréstimo de significado que a palavra tem em
outra língua.
12. Refutação ou contra-argumentação – Trata-se de procedimento de contestação ou réplica dos argumentos contrários. É parte fundamental de textos argumentativos. Podem-se refutar os argumentos contrários a uma tese de diversas
maneiras ─ em geral, pela desqualificação do seu autor (contestação de argumento
de autoridade) ou pela desvalorização de seu conteúdo. É interessante identificar
os pontos fracos da argumentação alheia (“Não se pode falar, em defesa da lei, que
há falta de órgãos para transplantes” — bom motivo para ser favorável à doação
presumida ou compulsória de órgãos) e atacá-los. Igualmente recomendável é a
técnica de levar os argumentos contrários às últimas consequências.
13. Semântica - Parte da gramática que estuda a significação das palavras.
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14. Silogismo – É raciocínio dedutivo que se organiza com base em duas premissas que conduzem a uma conclusão. A primeira delas é a premissa maior, de
caráter universal; a segunda é a premissa menor, de caráter particular. Entre elas,
deve haver um termo comum (que esteja no sujeito da primeira e no predicado da
segunda), chamado termo médio.
Exemplos:
1. Todo homem é mortal. (premissa maior, universal);
2. Ora, Sócrates é um homem (premissa menor, particular);
3. Logo, Sócrates é mortal. (conclusão). O termo médio é “homem”.
15. Eufonia – Trata-se do som agradável ao ouvido, numa sucessão harmoniosa de vogais e consoantes: “Vou agora” (em vez de “Vou-me já); “Fé em demasia
é bom” (em vez de “Fé demais é bom).
16. Cacofonia - Trata-se de som desagradável, proveniente da união das sílabas finais de uma palavra com as iniciais da seguinte: “Vou-me já”; “Fé demais é
bom”; “Lá tinha uma pessoa”; “Velocidade controlada por radar”.
17. Polifonia – No discurso, polifonia corresponde à manifestação de várias
vozes, simultaneidade de várias opiniões em um mesmo texto.
18. Estrofe - Nome dado a cada grupo de versos que compõem um poema.
De acordo com o número de versos que contêm, as estrofes recebem os seguintes
nomes: dístico, terceto, quarteto ou quadra, quinteto, sexteto ou sextilha, sétima,
oitava, nona, décima ou década.
19. Onomatopeia - Gramaticalmente, é palavra cuja formação procura reproduzir certos sons ou ruidoso.
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Exemplo: “tic-tac”, “tilintar” e outros. Em literatura, consiste numa aliteração que
tem por objetivo representar sonoramente determinada ação.
Exemplo: “Sino de Belém, que graça ele tem! / Sino de Belém, bate bem-bem-bem!!” (Manuel Bandeira)
20. Paródia - Composição literária cujo objetivo é imitar, com intenção satírica
ou cômica, o tema ou o estilo de uma outra obra.
21. Soneto - Tipo de composição poética de forma fixa, com quatorze versos
distribuídos em duas estrofes de quatro versos (quartetos) e duas estrofes de três
versos (tercetos).
Entendeu tudo? A próxima aula também será muito importante! Forte abraço!

Aula 3 – Mecanismos de Coesão Lexical e de Coesão Gramatical Referencial e Sequencial
Olá, amante da Língua Portuguesa! Tudo bem? Muito estudo? Gostou do título
da aula? Calma. Explicarei tudo detalhadamente. A aula de hoje também é teórico-prática, porque preciso de que você domine aspectos importantes de coesão
textual.
Tenho uma pergunta para você: qual a relação existente entre coesão e coerência?
Já tem a resposta? A coerência relaciona-se com a linearidade do texto. Constitui, em linhas gerais, um princípio de interpretabilidade e compreensão do texto
caracterizado por tudo de que o processo aí implicado possa depender. Dessa forma, a coerência se relaciona com a coesão do texto, uma vez que esta é entendida
como a ligação, a relação, os nexos que se estabelecem entre os elementos que
constituem o texto. Essa conexão pode ser sintática e gramatical, mas também
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semântica (lexical), pois, como vimos na aula anterior, em diversos casos, os mecanismos coesivos baseiam-se numa relação entre os significados de elementos do
texto. Lembra-se disso?
A seguir, apresento uma síntese dos principais mecanismos de coesão, divididos em duas grandes modalidades: coesão referencial e coesão sequencial. Vamos
entendê-las?
1) Coesão referencial: estabelecida entre dois ou mais elementos do texto que
remetem a um mesmo referente. Pode ser obtida por meio da substituição (anáforas, pronomes, verbos, elipses e outros) e da reiteração (epítetos, sinônimos,
nomes genéricos, nominalizações, repetições e outros).
2) Coesão sequencial: obtida por meio da recorrência (paralelismos, paráfrases,
aspectos fonológicos e outros).
Portanto, caro(a) aluno(a), nesse processo, é sempre importante garantir a manutenção temática e os encadeamentos. Devem-se buscar os elementos lógicos e
os operadores da sequência linguística que constitui o texto.
Vale ressaltar que, embora a coesão auxilie no estabelecimento da coerência,
ela não é garantia de se obter um texto coerente. O mau uso dos elementos linguísticos de coesão pode provocar incoerências pela violação de sua especificidade
de uso e função. Observe:
O candidato estudou muito, porém foi aprovado. (Elemento coesivo mal-empregado. Texto incoerente ou não texto).
Entendeu? Sem dúvida, o texto deve apresentar sequências linguísticas coesas
para que seja possível estabelecer um sentido global que as faça coerentes.
Procuremos entender, minuciosamente, os principais mecanismos dos quais estou falando. Precisaremos deles no momento da análise de diversos textos.

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

34 de 57

TEXTO
Compreensão e Interpretação de Textos – Parte I
Prof. Fernando Moura

1. Epíteto: constitui a palavra ou frase que qualifica pessoa ou coisa (coesão
lexical).
Exemplo: Fernanda Montenegro participou do 31º Festival de Brasília do Cinema
Brasileiro. Na ocasião, a grande dama do teatro fez severas críticas à ação do
governo na área cultural.
2. Nominalização: ocorrem quando se emprega um substantivo que remete a
um verbo enunciado anteriormente (coesão lexical).
Exemplo: Cientistas americanos descobriram a origem do vírus ebola. Essa descoberta facilitará os trabalhos das autoridades governamentais.
3. Termo-síntese: forma de hiperonímia (coesão lexical).
Exemplo: O Brasil enfrenta diversos problemas sociais. A mortalidade infantil tem
aumentado nos últimos anos. As doenças infecciosas convivem com as doenças
cardiovasculares, os cânceres e os acidentes. Esses indicadores são suficientes
para colocar o país entre os piores da América do Sul.
4. Pronome: mais importante elemento de coesão gramatical referencial.
Exemplos:
Esteroides trazem prejuízos incalculáveis à saúde. Por isso, os esportistas não
devem ingeri-los sem critérios. (referência anafórica)
A Microsoft é uma das maiores empresas de informática. Seus dirigentes desenvolvem projetos ambiciosos em todo o mundo. (referência anafórica)
Este é o mal do século XXI: o terrorismo. (referência catafórica)
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5. Numeral: outro importante elemento de coesão gramatical referencial.
Exemplo:
É preciso combater a situação de desigualdade em que vive a população brasileira.
Mais de dois terços se encontram na miséria absoluta.
Recebemos duas orientações importantes. A primeira dizia respeito às estratégias
a serem adotadas; a segunda, aos mecanismos de avaliação dos resultados.
6. Advérbio pronominal (aqui, ali, lá, aí): mais um elemento de coesão gramatical referencial.
Exemplo: Visite o Templo da Boa Vontade. Lá, pessoas de diversas denominações
religiosas oram pela paz no mundo.
7. Conjunção: importante elemento de coesão sequencial.
Exemplo: Estabeleci todas as metas, mas não as atingi integralmente.

Você sabe que, em qualquer prova, o examinador exige do candidato o domínio
da carga semântica de importantes conjunções e locuções prepositivas. Como sou
bastante legal (é difícil encontrar alguém assim), preparei para você um quadro
desses conectivos. Leia-o atentamente.

CLASSIFICAÇÃO

CONECTIVOS

EXEMPLOS

ADITIVOS: exprimem
adição e correlação.

e, nem, nem...
nem, não só... mas
também, tampouco (=
também não)

Não só desviou dinheiro
público, mas também
nomeou parentes.
Não redigiu o relatório
tampouco fez a ligação.
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ADVERSATIVOS: exprimem contraste, oposição,
compensação.

mas, porém, contudo,
todavia, no entanto,
entretanto, entremente, não obstante

Viajou no avião de luxo,
mas não ficou satisfeito.
Gustavo lê bastante,
todavia não se concentra.

Ou sai o ministro ou
(saio) eu.
ou, ou... ou, ora... ora,
ALTERNATIVOS: exprimem
Quer leia, quer escreva,
já... já, quer... quer,
alternância e correlação.
o literato está sempre
seja... seja
aprimorando sua linguagem.
CONCLUSIVOS: exprimem
conclusão, consequência.

logo, pois, portanto,
por conseguinte,
assim, então

pois, que, porque,
porquanto (Se que,
EXPLICATIVOS: expriporque e porquanto
mem explicação, esclarecitiverem valor subordimento.
nativo, passam a ser
conectivos causais)

Clodoaldo estudou, por
conseguinte terá um
futuro bem-sucedido.
Não faças mal ao teu
vizinho, que o teu vem
pelo caminho.

INTEGRANTES: são os que
introduzem orações subordinadas substantivas.

que, se

Esperamos que o Pacote
de Aceleração do Crescimento produza efeitos.

CAUSAIS: exprimem
causa.

porque, visto que,
como, uma vez que,
já que, na medida em
que, porquanto, haja
vista que.

O povo vibrou porque a
proposta foi excelente.
Já que ele desviou
dinheiro, deveria ser
preso.

COMPARATIVOS: exprimem comparação.

como, mais... (do)
que, menos... (do)
que, tão... como,
tanto... quanto, tão...
quanto, assim como

O senador agiu mais
rápido (do) que o deputado: escondeu tudo na
cueca.

embora, conquanto,
não obstante, ainda
que, mesmo que, se
bem que, posto que,
por mais que, por pior
que, apesar de que,
a despeito de, malgrado, em que pese
(a), sem embargo (=
apesar disso)

Embora Natanael não
fosse gênio, conseguiu
grandes realizações.
Em que pese ao problema mencionado,
o Brasil tem condições
de crescer.
Houve racionalização
do serviço público. Sem
embargo, as vocações
literárias não se enfraqueceram.

CONCESSIVOS: exprimem
concessão, oposição.
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se, caso, sem que, se
não, a não ser que,
CONDICIONAIS: exprimem
exceto se, a menos
condição.
que, contanto que,
salvo se.

A passeata contra a
reforma só será adiada
se chover.
Caso todos estejam de
acordo, o deputado, em
seu gabinete especial,
iniciará a reunião às oito
horas.

CONFORMATIVOS: exprimem
conformidade.

Consoante a última pesquisa, o custo de vida
conforme, consoante,
em Brasília baixou.
como, segundo, que
O carnaval da Sapucaí foi
(= conforme).
um sucesso, segundo os
repórteres.

CONSECUTIVOS: exprimem
consequência.

de sorte que, de modo
que, de maneira que, O susto foi tamanho, que
tão (tanto, tamanho,
Dilma caiu desmaiada.
tal)... que

FINAIS: exprimem finalidade.

para, para que, a fim
Deus criou os políticos,
de que, que (= para
para que defendessem
que), de modo que, de os interesses coletivos.
forma que, de sorte
Estudemos porque sejaque, porque.
mos aprovados

PROPORCIONAIS: exprimem
proporção.

à proporção que,
O meio ambiente é agreà medida que, quanto
dido à medida que a
mais... tanto mais,
ciência avança.
ao passo que.

TEMPORAIS:
exprimem tempo.

quando, enquanto,
assim que, logo que,
desde que, até que,
mal, depois que,
eis que.

Mal o humorista abria a
boca, todos riam. Todos
se levantaram, eis que o
juiz entrou na sala.

Mais um detalhe, caro(a) aluno(a). Lembre-se, também, dos termos de transição que empregamos entre períodos e parágrafos. Estão presentes nos diversos
tipos de textos, e os examinadores querem sempre saber o que esses termos expressam. Observe-os:
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• Afetividade: felizmente, queira Deus, pudera, oxalá, ainda bem (que);
• Afirmação: com certeza, por certo, certamente, de fato;
• Conclusão: em suma, em síntese, em resumo;
• Consequência: assim, consequentemente, com efeito;
• Continuação: além de, ainda por cima, bem como, também;
• Dúvida: talvez, provavelmente, quiçá;
• Ênfase: até, até mesmo, no mínimo, no máximo, só;
• Exclusão: apenas, exceto, menos, salvo, só, somente, senão;
• Explicação: a saber, isto é, por exemplo;
• Inclusão: inclusive, também, mesmo, até;
• Oposição: pelo contrário, ao contrário de;
• Prioridade: em primeiro lugar, primeiramente, antes de tudo, acima de tudo,
inicialmente;
• Restrição: apenas, só, somente, unicamente;
• Retificação: aliás, isto é, ou seja;
• Tempo: antes, depois, então, já, posteriormente;
Percebeu? Depois, não diga que não lhe avisei (risos). Está tudo devidamente
anotado e explicado. Releia esta aula quando puder. Detalhes importantes podem
cair no esquecimento. Cruz-credo!

TEXTO I
Veja, agora, caro(a) aluno(a), como Carlos Drummond dá uma exemplar lição de
coesão lexical e de coesão gramatical referencial e sequencial na prova para auditor do INSS. Textos de Carlos Drummond e literatos renomados poderão estar
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presentes em qualquer prova, de qualquer nível, de qualquer instituição executora
de concurso público. Observe.
A Rotina e a Quimera
Sempre se falou mal de funcionários, inclusive dos que passam a hora do expediente escrevinhando literatura. Não sei se esse tipo de burocrata-escritor existe
ainda. A racionalização do serviço público, ou o esforço por essa racionalização,
trouxe modificações sensíveis ao ambiente de nossas repartições, e é de crer que
as vocações literárias manifestadas à sombra de processos se hajam ressentido
desses novos métodos de trabalho. Sem embargo, não se terão estiolado de
todo tão forte é, no escritor, a necessidade de exprimir-se, dentro ou fora da rotina
que lhe é imposta. Se não escrever no espaço de tempo destinado à produção de
ofícios, escreverá na hora do sono ou da comida, escreverá debaixo do chuveiro,
na fila, ao sol, escreverá até sem papel — no interior do próprio cérebro, como os
poetas prisioneiros da última guerra, que voltaram ao soneto como uma forma que
por si mesma se grava na memória.
Resumo do parágrafo: o burocrata-escritor, apesar da racionalização do serviço
público (rotina), não deixa de manifestar suas vocações literárias (quimera: ele
escreve em qualquer circunstância).
E por que se maldizia tanto o literato-funcionário? Porque desperdiçava os minutos do seu dia, reservado aos interesses da Nação, no trato de quimeras pessoais. A Nação pagava-lhe para estudar papéis obscuros e emaranhados, ordenar
casos difíceis, promover medidas úteis, ouvir com benignidade as “partes”. Em vez
disso, nosso poeta afinava a lira, nosso romancista convocava suas personagens,
e toca a povoar o papel da repartição com palavras, figuras e abstrações que em
nada adiantam à sorte do público.
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Resumo do parágrafo: o literato-funcionário (sinônimo de burocrata-escritor),
em vez de corresponder aos interesses da Nação (rotina), recorria às quimeras
pessoais: palavras, figuras e abstrações (literatura).
É bem verdade que esse público, logo em seguida, ia consolar-se de suas penas na trova do poeta ou no mundo imaginado pelo ficcionista. Mas, sem gratidão
especial ao autor, ou talvez separando neste o artista do rond de cuir, para estimar
o primeiro sem reabilitar o segundo.
O certo é que um e outro são inseparáveis, ou antes, este determina aquele. O emprego do Estado concede com que viver, de ordinário sem folga, e essa
é a condição ideal para um bom número de espíritos: certa mediania que elimina
os cuidados imediatos, porém não abre perspectiva de ócio absoluto. O indivíduo
tem apenas a calma necessária para refletir na mediocridade de uma vida que não
conhece a fome nem o fausto; sente o peso dos regulamentos, que lhe compete
observar ou fazer observar; o papel barra-lhe a vista dos objetos naturais, como
uma cortina parda. É então que intervém a imaginação criadora, para fazer desse
papel precisamente o veículo de fuga, sorte de tapete mágico, em que o funcionário embarca, arrebatando consigo a doce ou amarga invenção, que irá maravilhar
outros indivíduos, igualmente prisioneiros de outras rotinas, por este vasto mundo
de obrigações não escolhidas.
Resumo dos parágrafos: na relação com o público, não se separa, no autor, o artista do “rond de cuir”. O Estado impõe a vida mediana, o regulamento (rotina).
Mas, para fugir da rotina, o funcionário recorre à imaginação criadora, à invenção
(à literatura, à quimera).

(Carlos Drummond de Andrade)


Obs.:
percebeu, amante do vernáculo, como é importante explorar a estrutura diafórica (processo coesivo do texto)? Com os elementos destacados (coesão

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

41 de 57

TEXTO
Compreensão e Interpretação de Textos – Parte I
Prof. Fernando Moura

lexical e coesão gramatical), fiz o resumo dos parágrafos para você. Na
verdade, com o treino, você terá de fazer isso sozinho. No dia da sua prova,
esse processo será automático. Circule sempre os elementos de coesão gramatical (o que está em negrito) e sublinhe o que eles retomam (se forem
anafóricos) e o que eles preveem (se forem catafóricos). Sublinhe, também,
todas as situações de coesão lexical (afinidades semânticas entre os vocábulos). Faça um gesto positivo, por favor!
(CEBRASPE) No que diz respeito ao conteúdo do texto, que se seguem julgue os
itens.
Questão 1    Somente o funcionário “burocrata-escritor” tem sido criticado pela população.
Questão 2    A verdadeira vocação literária só se manifesta no ambiente do serviço
público.
Questão 3    Infere-se do texto que, no Brasil, o Estado tem, indiretamente, subvencionado a literatura nacional.
Questão 4    Infere-se do texto que a expressão francesa rond de cuir significa
burocrata.
Questão 5    A condição de escritor determina a condição de funcionário público.
Questão 6    Os vocábulos “este” e “aquele” têm como referentes “rond de cuir” e
“artista”, respectivamente.

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

42 de 57

TEXTO
Compreensão e Interpretação de Textos – Parte I
Prof. Fernando Moura

Errado, Errado, Certo, Certo, Errado, Certo.
1. Errado. “Somente” (exclusividade) é diferente de “inclusive” (inclusão). Segundo o texto, o funcionário “burocrata-escritor” tem sido, inclusive, criticado pela
população.
2. Errado. A verdadeira vocação literária se manifesta em diversos ambientes e
circunstâncias (segundo parágrafo).
3. Certo. Busquemos indícios no texto. Infere-se do texto que, no Brasil (Nação
em que o autor, Carlos Drummond, está), o Estado tem, indiretamente, subvencionado a literatura nacional. Isso porque o Estado impõe diretamente a rotina, mas
o funcionário, para fugir disso, recorre à literatura. Conclusão: no texto, o Estado,
indiretamente, acaba patrocinando (subvencionando) a literatura nacional. Isso é
inferência. É dedução lógica com base em indícios existentes no texto. Não é suposição, possibilidade, hipótese. É certeza que está no texto (explícitos) e no intertexto (implícitos). Muitos candidatos erram as questões que exigem inferências. Não
será mais o seu caso. Concentração sempre, amigo (a)!
4. Certo. Outra depreensão lógica. O autor emprega, no primeiro parágrafo, “burocrata-escritor”; no segundo, “literato-funcionário”; e, no terceiro, “artista e ‘rond
de cuir’”. Ainda menciona que eles são inseparáveis (desde o início do texto, na
verdade). Observe as coesões lexicais:
a) burocrata, funcionário, “rond de cuir” (rotina);
b) escritor, literato, artista (quimera).
É pura lógica! Portanto, infere-se do texto que a expressão francesa rond de cuir
significa burocrata, funcionário.
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5. Errado. É o contrário: a condição de funcionário público determina a condição
de escritor. Veja também em “... este (o “rond de cuir”/funcionário) determina
aquele (o artista/escritor). Observe que os pronomes este e aquele são anafóricos: este retoma o termo sintático mais próximo, e aquele retoma o outro, o mais
distante.
6. Certo. Os vocábulos “este” e “aquele” têm como referentes “rond de cuir” e “artista”, respectivamente. Isso eu explicito bem no comentário anterior.

Com esta aula, tenho certeza de que você começa a ter mais consciência de que
é preciso ler o texto com mais cuidado. É fundamental explorar bem o processo coesivo dele (estrutura diafórica). É necessário, se possível, com uma leitura apenas,
internalizar as palavras-chave (resumo) de cada parágrafo. Assim, você resolverá
as questões propostas com segurança.

TEXTO II
Primeiramente, caro(a) aluno(a), tente, explorando o processo coesivo, colocar os
fragmentos abaixo na ordem adequada, a fim de produzir um todo coeso e coerente.
Quando o entrevistado foi questionado a respeito das dificuldades do trabalhador
nessa adaptação aos novos tempos, a resposta, registrada em um parágrafo, contemplou os seguintes aspectos, aqui apresentados em tópicos.
I – Um exemplo? Muitos operários não compreendem como uma série de comandos num teclado, exibida somente na tela de um micro, pode resultar em
mudanças numa máquina industrial que não está diante deles.
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II – O pensamento do trabalhador comum é analógico. Ele tem dificuldade para
exercitar a realidade digital do computador.
III – É preciso reeducá-los. Não se trata de treinar o homem apenas para mexer
nos equipamentos automaticamente, como se fosse um robô.
IV – Ensinar computação, especialmente para os operários, é ensinar a mexer na
máquina, mas sobretudo a entender o que ela pode fazer.
V – Não se trata de transformá-lo numa peça da engrenagem na linha de montagem. Não basta saber operar uma máquina sem compreender o que está
se fazendo.

Questão 7    (CEBRASPE) Aplicando os conhecimentos de tipologia textual à habilidade de compreensão detalhada de uma resposta, em razão da pergunta formulada, julgue os seguintes itens.
a) A ordem acima é apropriada para que os tópicos formem um único parágrafo
coerente.
b) Os tópicos I, III, IV, nessa sequência, são inter-relacionados e fazem parte do
desenvolvimento da resposta.
c) Pela estrutura interna do tópico II, é correta a sua colocação no início da resposta à pergunta formulada.
d) Os tópicos III e V apresentam grande coesão interna, o que favorece a colocação deles, nessa sequência, dentro do desenvolvimento da resposta.
e) A organização interna do tópico IV, com o emprego do vocábulo “sobretudo”,
torna correto o seu uso como fechamento da resposta, por dar reforço às ideias
apresentadas.
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Errado, Errado, Certo, Certo, Certo.
a) Errado. A ordem acima não é apropriada para que os tópicos formem um único parágrafo coerente. Veja se você obteve a seguinte ordem: II – I – III – V- IV.
Observe que temos a estrutura completa de um parágrafo: II (tópico frasal ou introdução); I – III – V (desenvolvimento); IV (fechamento).
b) Errado. Os tópicos I, III e V, nessa sequência, são inter-relacionados e fazem
parte do desenvolvimento da resposta, conforme mencionado anteriormente.
c) Certo. Pela estrutura interna do tópico II, é correta a sua colocação no início da
resposta à pergunta formulada (tópico frasal ou introdução).
d) Certo. Os tópicos III e V apresentam grande coesão interna, o que favorece a
colocação deles, nessa sequência, dentro do desenvolvimento da resposta. Observe: “(III) Não se trata de treinar o homem” e “(V) Não se trata de transformá-lo”.
e) Certo. A organização interna do tópico IV, com o emprego do vocábulo “sobretudo”, torna correto o seu uso como fechamento da resposta, por dar reforço às
ideias apresentadas. Observe esse reforço por meio da coesão lexical (sinônimos):
mexer (IV) e operar (V); entender (IV) e compreender (V).
TEXTO III
Em primeiro lugar, não distinguimos semanticamente entre ética e moral, pois, embora o primeiro termo tenha origem grega, e o segundo, latina, ambos dizem respeito duplamente a questões de caráter e de conduta. Dizemos, portanto, que uma
questão é ética quando se refere a ações humanas julgadas segundo a perspectiva de serem boas, corretas, acertadas. Mas, como os meios tecnológicos também
podem ser assim julgados e as ações de natureza estratégica também podem ser
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corretas ou acertadas, podemos afirmar, para distinguir mais precisamente o território da ética, que ela diz respeito a ações corretas ou acertadas à luz de uma vida
humana boa e digna. Dessa forma, a questão ética encontra-se indissoluvelmente
ligada às ideias sobre a vida humana como um todo.

(Luciano Zajdsznajder. É a ética uma ciência? In: Desafios éticos. Brasília: Conselho Federal de
Medicina, p. 15 — com adaptações).

Questão 8    (CEBRASPE) Considerando o texto acima, julgue os itens seguintes.
a) De acordo com a argumentação do texto, a conjunção “Mas” articula-se à expressão inicial, “Em primeiro lugar” (l. 1); por isso, preservam-se as relações de
sentido do texto ao substituí-la por Em segundo lugar.
b) Como o advérbio “assim” desempenha a função coesiva de recuperar a ideia
da oração anterior iniciada pelo sequenciador “segundo”, preserva-se a correção
textual e gramatical ao se retirar o advérbio e mudar essa oração para depois de
“julgados”.
c) O desenvolvimento do texto permite considerar que os sentidos atribuídos a
“ética” e “moral” mantêm imbricadas questões de caráter e de conduta.

Errado, Errado, Certo.
a) Errado. De acordo com a argumentação do texto, a conjunção “Mas” (...) “também” articula-se ao pensamento anterior, para traduzir a ideia de soma, adição:
tanto as ações humanas como os meios tecnológicos podem ser julgados segundo
a perspectiva de serem bons, corretos e acertados. Por isso, não se preservam as
relações de sentido do texto ao substituí-la por Em segundo lugar. Essa expressão poderia compor um outro período ou um outro parágrafo, que registraria outra
perspectiva.
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b) Errado. Como o advérbio “assim” desempenha a função coesiva de recuperar
a ideia da oração anterior iniciada pelo sequenciador “segundo”, não se preserva
a correção textual e gramatical ao se retirar o advérbio e mudar essa oração para
depois de “julgados”. Façamos o que o examinador sugere: “Mas, como os meios
tecnológicos também podem ser julgados segundo a perspectiva de serem bons,
corretos, acertados (...). Percebeu? Se fizermos as modificações sugeridas pelo
examinador, teremos de concordar os adjetivos-predicativos com o sujeito.
c) Certo. O desenvolvimento do texto permite considerar que os sentidos atribuídos a “ética” e “moral” mantêm imbricadas (indissoluvelmente ligadas) questões
de caráter e de conduta.
TEXTO IV
Questão 9    (IADES) Assinale a opção incorreta para constituir sequenciação
coesa e coerente do texto a seguir.
O caráter ético das relações sociais, hoje em dia, é proporcionado sobretudo pelo
respeito aos direitos humanos. Isso significa, de imediato, afirmar enfaticamente
que aqueles que se opõem a esses direitos — por exemplo, defendendo a tortura
— negam que as relações entre os seres humanos possam ter sentido ético. É claro
que não dizem isso com todas as letras,
a) mas acusam, sempre, os defensores dos direitos humanos de somente se ocuparem dos direitos de bandidos, deixando desprotegidas as pessoas de bem.
b) já que nunca têm resposta para uma pergunta elementar, que é: quem e como
se decide quem é criminoso e quem é inocente?
c) porém supõem que o recorte entre bons e maus possa ser praticado de maneira
expedita, por exemplo, por um policial dentro de um carro na noite escura, que ao
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ver uma pessoa que considere suspeita, já atire e execute uma sentença de morte
sem tribunal, sem contraditório e sem apelação possível.
d) já que, na sociedade civilizada, é hegemônico o pensamento de que toda pessoa, qualquer que seja o crime de que esteja sendo acusada, precisa ter os meios
de se defender da acusação, até porque esta pode ser infundada.
e) contudo sempre lutam contra essa apologia da barbárie, pois é bom lembrar
que os direitos humanos são de todos; que os militantes deles também se ocupam
das vítimas dos criminosos.

Letra e.
Observe que, nas opções apresentadas, o examinador trabalha com elementos
de coesão sequencial: conjunções adversativas (mas, porém, contudo) e locução
conjuntiva causal (já que). As opções de “a” a “d” dão sequência coesa e coerente
a “É claro que não defendem, por exemplo, a tortura com todas as letras”. Quer
ver? Encaixe as opções de “a” a “d” após o trecho que destaquei. A opção “e” não
constitui sequenciação coesa e coerente. Quem defende, por exemplo, a tortura
não luta contra a apologia (defesa) da barbárie (crueldade, desumanidade). A tortura é, em tese, um ato cruel. Defender a tortura é ato de apologia da barbárie.
Entendeu? Excelente questão!
TEXTO V
Questão 10    (FGV) A extinção do uso da mão de obra escrava no Brasil se deu
por um processo lento, com vistas à transição para a formação de um mercado de
trabalho livre._1_, a segunda metade do século XIX é um período marcado pela
preocupação de constituição e regulamentação legal do uso do trabalho livre no
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Brasil. A regulação dessas novas modalidades de uso da mão de obra contou com
a mediação do Estado (Império), que disciplinava os contornos do trabalho livre._2
_haja uma inexplicável lacuna na bibliografia do direito do trabalho, as leis de locação e serviços de 1830, 1837 e 1879 representam o principal marco na experiência de intervenção estatal na contratação do trabalho livre no Brasil. O período de
transição da escravidão _3_ adoção do trabalho livre é longo. A importação de mão
de obra europeia teve início no ano de 1850 _4_, talvez, a primeira experiência na
importação de colonos pela firma Vergueiro & Cia. Os colonos eram cativados para
o paraíso de terras férteis e abundantes _5_ oferta de trabalho livre e passavam a
conviver com a mão de obra escrava nas fazendas.
Marque a opção que preenche adequadamente as lacunas do texto acima:
1		

2			

3		

4		

5

a) Todavia		

Contudo		

na		

e era		

com a

b) Por isso		

Conquanto		

para a e foi

pela

c) Porquanto

No entanto com a

e é		

da

d) Conquanto

Desde que		

até a		

e seria

na

e) No entanto

Porquanto		

pela		

foi		

e

Letra b.
Frequentemente, os examinadores cobram a diferença entre os conectivos conjuntivos sequenciais “conquanto” (= embora/concessivo); “porquanto” (= porque/
causal ou explicativo); e “contanto que” (= caso, desde que/condição). Esses e
outros conectivos eu registrei em um excelente quadro expositivo nesta aula. Veja
que eles são parecidos, mas traduzem ideias diferentes.
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Há, em relação às conjunções concessivas, um detalhe importantíssimo: elas
introduzem, obrigatoriamente, oração subordinada com verbo no modo subjuntivo. Veja:
1. Embora você seja uma excelente pessoa, não fará parte da minha equipe. (O
verbo “seja” está flexionado no presente do subjuntivo).
2. Conquanto você agisse com cuidado, não obteve bons resultados. (O verbo
“agisse” está flexionado no pretérito imperfeito do modo subjuntivo.
No texto acima, o conectivo “Conquanto” cabe, perfeitamente, na lacuna 2: o verbo “haja” está flexionado no presente do subjuntivo! Veja, agora, como todos os
elementos da opção “b” se encaixam, respectivamente, nas lacunas numeradas,
de modo a traduzir um todo coeso e coerente. Você, então, resolve a questão com
rapidez!
Mais uma informação importante: tanto os conectivos concessivos (que ocorrem na
subordinação) quanto os conectivos adversativos (que ocorrem na coordenação)
estão no campo da oposição ou incompatibilidade semântica.
TEXTO VI
Um dia, o dono do pasto decidiu desfazer-se do negócio e vender a área para uma
construtora, que resolveu fazer um condomínio de lazer de luxo. Mas era preciso
dar um ar de natureza sem os seus problemas inerentes, como insetos em geral e
animais que pudessem sujar o ambiente. I, criar ovelhas, até pela falta de espaço,
não se enquadrava no novo cenário. Assim, o dono indenizou Pedro e vendeu o rebanho para um frigorífico, congelando o assunto.
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Pedro, nessa altura, decide mudar-se para a capital. Passam-se os anos e, para
resumir a história, vamos encontrá-lo trabalhando numa grande empresa, num
setor que na época se chamava departamento de pessoal — ou DP, que alguns
maldosamente diziam ser as iniciais de departamento de polícia. Hoje, com tanta
gente sofisticada trabalhando na área, ninguém mais se refere a DP, mas a recursos humanos. Pedro foi inicialmente contratado para anotar alterações funcionais
dos empregados nas suas carteiras de trabalho. Nessa função mecânica, sobrava-lhe tempo para pensar. Sentiu saudades das ovelhas e dos carneiros. Mas para se
distrair, passou a imaginar que cada um dos empregados fotografados naquelas
carteiras de trabalho era um membro de seu falecido rebanho.
II, quando começava a se afeiçoar aos rostos, eles eram trocados. Descobriu que
III era o acentuado número de demissões de funcionários, muitos praticamente recém-contratados. Veio-lhe a lembrança desagradável dos tempos de pasto, quando
o mesmo fato ocorria toda vez que o dono resolvia vender parte do rebanho para
abate. Nesse caso, IV, tinha como interferir.
Procurou o diretor da empresa e se ofereceu para cuidar do processo de seleção.
Sua tese era que uma escolha correta evitava um desligamento profissional desnecessário. A estratégia deu certo, as demissões diminuíram, e ele foi promovido
para o lugar de seu chefe.
Agora, tinha de administrar um rebanho de gente. Lembrou-se do seu modelo de
punições e recompensas e o adaptou às novas circunstâncias. Adotou também o
critério de chamar a todos pelos seus nomes, V os encontrava casualmente nos
corredores da empresa.
Pedro não se esquecera das lições do pasto. Suas ferramentas, incluindo os sensores que o alertavam a respeito de problemas em potencial, continuavam a ser
adotadas. Inventou vários sensores, mas, o mais importante, manteve o rebanho
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sob controle. Fosse ele constituído de gente ou de carneiros, era fundamental evitar futuros problemas.
(Cebraspe) Com base nas ideias do texto, julgue os itens a seguir.
Questão 12    Definitivamente é uma palavra adequada ao preenchimento da lacuna I.
Questão 13    No entanto, Todavia e Contudo são conectivos adversativos que
servem para ocupar a lacuna II.
Questão 14    A expressão a consequência, ou outra sinônima, completa adequadamente a lacuna III.
Questão 15    Qualquer conjunção ou locução conjuntiva que apresente circunstância proporcional completa adequadamente a lacuna IV.
Questão 16    A conjunção quando ou a locução adverbial temporal sempre que
completam adequadamente a lacuna V.
Questão 17    Infere-se do texto que a substituição do verbo “afeiçoar” por acostumar ou habituar provoca a perda da crítica colocada pelo autor à conduta de
Pedro.

Certo, Certo, Errado, Errado, Certo, Certo.
12. Certo. Definitivamente ou Decisivamente são palavras adequadas ao preenchimento da lacuna I. O cenário não é mais um pasto. É um condomínio de lazer
de luxo.
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13. Certo. No entanto, Todavia e Contudo são conectivos adversativos que, de
fato, servem para ocupar a lacuna II.
14. Errado. A expressão a causa, ou outra sinônima (o motivo/ a razão), completa adequadamente a lacuna III. Por causa o acentuado número de demissões,
os rostos eram logo trocados (consequência/efeito).
15. Errado. Qualquer conjunção ou locução conjuntiva proporcional (à medida
que/ à proporção que) que preencher a lacuna IV tornará o texto incoerente (não
texto).
16. Certo. A conjunção quando ou a locução adverbial temporal sempre que
completam adequadamente a lacuna V.
17. Certo. Infere-se do texto que a substituição do verbo “afeiçoar” por acostumar ou habituar provoca a perda da crítica colocada pelo autor à conduta de
Pedro. O verbo “afeiçoar” traz carga afetiva que os verbos “acostumar” e “habituar”
não possuem. Ele dedicava às pessoas, aos funcionários sentimentos que tinha por
animais.

Ufa! Gostou desta aula? Fundamental para o seu sucesso! Até mesmo a sua redação, caro(a) aluno(a), melhorará. A análise do texto envolve muitas habilidades
importantes. É necessário dedicação, treino. Conte comigo. Todas as aulas deste
curso trarão sempre informações valiosas. Forte abraço!
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