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Apresentação
Olá, querido(a) candidato(a)! Como estamos? Preparado(a) para começar o
nosso curso? Espero que sim!
E então, qual é o meu papel em sua preparação para o concurso da Polícia Civil
do Espírito Santo? Bom, eu trabalharei para tornar a sua preparação proveitosa e,
na medida do possível, prazerosa. Ao longo do seu estudo, apontarei as principais
características da área de Língua Portuguesa - Texto, a qual envolve muitos aspectos. Destacarei, principalmente, o modo como esse conteúdo é abordado pela
banca Instituto AOCP.
E qual é o seu papel ao longo desse curso? Muito do processo de aprendizagem
depende de você. Por isso, precisarei de sua atenção e de seu raciocínio. Também
precisarei de seu conhecimento de mundo e de suas referências (leituras, experiências etc.).
Estabelecidos o meu papel e o seu, eu quero que você saiba que pensei as nossas aulas com a ideia de que somos parceiros – e quero estar ao seu lado até o dia
de sua prova.
O nosso conteúdo teórico será baseado numa tríade:
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Como você pode ver, a noção de Texto envolve principalmente três componentes: (i) as tipologias e os gêneros textuais; (ii) a coesão e a coerência textuais; e a
(ii) semântica. Ao longo de minha explicação sobre o conteúdo (e sobre essas três
componentes), outras noções aparecerão, tais como intertextualidade, variação
linguística, paráfrase, reescrita de textos etc.
Com isso, as três aulas que compõem este curso atendem o exigido nos editais.
Como você está se preparando para o concurso da Polícia Civil do Espírito Santo,
adotarei a banca Instituto AOCP como referência para a abordagem do conteúdo e
das questões de concurso.
O conteúdo programático apresentado no edital este:
• Compreensão e interpretação de texto.
• Tipologia e gêneros textuais.
• Figuras de linguagem.
• Significação de palavras e expressões.
• Relações de sinonímia e de antonímia.
• Elementos de comunicação e funções da linguagem.
• Domínio dos mecanismos de coesão textual:
–– emprego de elementos de referenciação, substituição e repetição, de conectores e de outros elementos de sequenciação textual;
–– emprego de tempos e modos verbais.
• Domínio dos mecanismos de coerência textual.
• Reescrita de frases e parágrafos do texto:
–– significação das palavras;
–– substituição de palavras ou de trechos de texto;
–– reorganização da estrutura de orações e de períodos do texto; reescrita de

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

6 de 101

INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS
Compreensão e Interpretação de Textos de Gêneros Variados
Prof. Bruno Pilastre

textos de diferentes gêneros e níveis de formalidade.
• Função textual dos vocábulos.
• Variação linguística.
Veja agora como será a metodologia do curso (teoria e prática).
Metodologia
Como eu disse, abordarei o conteúdo teórico de Texto em três aulas. Em cada
uma delas, seguirei a seguinte metodologia:
a. explicarei objetivamente o conteúdo e analisarei a abordagem da banca;
b. para sintetizar as principais noções estudadas, a cada aula elaborarei um
resumo.
A análise de como o conteúdo de Texto é avaliado (abordado) pela banca é muito importante. É exatamente aqui que você deve direcionar os seus conhecimentos,
de modo a solucionar a questão com segurança. A minha função, nessa parte, é te
guiar, mostrando qual é a lógica da banca, explicando o porquê de ela ter cobrado
a questão daquele modo.
A cada aula teremos um conjunto de questões de concurso. Faço a seguinte
orientação para você trabalhá-las:
i. primeiramente, resolva as questões após ter estudado o conteúdo;
ii. na resolução, não consulte os meus comentários sobre as questões da banca;
também não consulte o gabarito;
iii. após ter resolvido a questão, compare a sua resposta ao meu comentário ou
ao gabarito;
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iv. caso haja alguma diferença entre o que você marcou e o que está registrado
no gabarito, volte ao material teórico e procure reler o que não ficou bem compreendido.
Eu realmente espero que este curso seja relevante para a sua preparação. Aqui
começamos a caminhada rumo à aprovação (e nomeação no DOU, é claro!)! Vamos à aula!
Bons estudos!
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COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS
Definição de Texto e de Interpretação de Textos
Vamos começar a nossa primeira aula! Animado(a)? Trabalharemos a noção
de Texto, a qual envolve uma série de elementos: linguísticos, culturais, sociais,
afetivos etc. Ler um texto também é ler o 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 (Marcuschi, 2008): “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 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: a prosa e o poema.
Vamos entender a diferença entre eles.
A prosa é a expressão natural da linguagem escrita ou falada, sem metrificação
intencional e não sujeita a ritmos regulares. No texto escrito, observamos o texto
em 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, por exemplo, é produzido em prosa.
Já o poema é uma 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
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equivale a uma estrofe. Há diversas maneiras de se dispor graficamente as estrofes (e os versos) – e isso dependerá do período literário a que a obra se filia e da
criatividade do autor. Veja dois exemplos:

(Ronando Azeredo)

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)
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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 conhecer melhor
um texto. Agora trabalharei os elementos presentes em uma comunicação (segundo Jakobson).
Quando nos comunicamos, interagimos com outro indivíduo. 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:

[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, o registro escrito) e está codificado em nossa língua portuguesa. Essa
mensagem está situada em um contexto situacional, ela 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:
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[CONTEXTO/REFERENTE]
função referencial

[EMISSOR]

[MENSAGEM]

função emotiva

função poética

[RECEPTOR]
função conativa

[CANAL]
função fática

[CÓDIGO]
função metalinguística

Além disso, é preciso conhecer os chamados critérios de textualização: coesão,
coerência, intencionalidade, aceitabilidade, situacionalidade, intertextualidade, informatividade. Conheceremos cada um desses critérios ao longo de nossas aulas.
Agora vamos observar o que as bancas examinadoras consideram por interpretação e compreensão de textos. De modo geral, os termos utilizados nos itens
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.
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Veja a ilustração a seguir (banca CEBRASPE):

(CESPE/TCM-BA/SUPERIOR/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.
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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
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.

18. Infere-se do Texto que seu autor considera a greve um crime moral, um delito contra a natureza do mundo e da sociedade.
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19. Argumenta-se, no Texto, em favor de uma lógica natural que explique a articulação das tensões sociais que a greve manifesta.

20. 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.

21. De acordo com o Texto, a percepção do senso comum sobre a burguesia é a
de que esta é uma classe social cujos membros são caracterizados pelo comportamento tirânico e dominador.

22. Infere-se do Texto que é inadequada a aplicação do pensamento racional à
compreensão das relações sociais.

No âmbito da interpretação e compreensão de textos, há níveis de interpretação: pode-se solicitar apenas a compreensão de conhecimentos superficiais, como
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.
Há duas formas básicas de classificar esse 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. 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 por um político brasileiro). A palavra apesar é uma
marca clara de uma visão de mundo do autor da afirmação.
Assim, quando podemos ler o não dito, quando podemos 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. Em um momento, 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 à minha interpretação. Observe que não há qualquer marca linguística que me permita
confirmar a minha interpretação, mas eu posso fazer essa leitura (dado o contexto
de que, realmente, eu não sou bom tocando violão rsrs).
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Marcas Discursivas
Em produções textuais escritas, podemos encontrar diversas marcas linguísticas, como:
• uso de pontuação expressiva, como aspas, reticências, exclamação, interrogação (perguntas retóricas);
• uso de formatação especial (itálico, negrito, caixa-alta, maiúscula, minúscula);
• 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 pelas bancas, como você pode ver a seguir:

(CESPE/STM/SUPERIOR/2018)

Texto 6A4BBB
[...] São como pontos de um continuum que remetem para
10 o grau de preservação da superfície original do texto. [...]

Ao empregar a palavra “continuum” (l. 9), a autora do Texto grafou-a em itálico
para marcá-la como uma palavra que não é própria do léxico do português.
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(CESPE/TRF 1ª/ANALISTA/2017)
Texto 4A1BBB
1 Eu ia começar com “Em tese, o cronista”, mas penso
melhor e me dou conta de que deveria começar com “Na
prática, o cronista”, pois o cronista só existe na prática. O
4 Amor, o Perdão, a Saudade, Deus e outras maiúsculas celestes
nós deixamos para os poetas, alpinistas muito mais hábeis que
com dois ou três pontos de apoio chegam ao cume de qualquer
7 abstração.
O cronista é um pedestre. O que existe para o cronista
é a gaveta de meias, a lancheira do filho, o boteco da esquina.
10 Verdade que às vezes, na gaveta de meias, na lancheira do
filho, no boteco da esquina, o cronista até resvala no amor,
trisca no perdão, se lambuza na saudade, tropeça num deusinho
13 ou outro (desses deuses de antigamente, também pedestres, que
se cansam do Olimpo e vão dar umas bandas pela 25 de
Março), mas é de leve, é sem querer, pois na prática (e é assim
16 que eu devo começar) o cronista trata do pequeno, do detalhe,
do que está tão perto que a gente nem vê.
Antonio Prata. É uma crônica, companheira.
Internet <www1.folha.uol.com.br> (com adaptações).

O autor emprega as palavras amor, perdão e saudade com iniciais maiúsculas,
no primeiro parágrafo, e minúsculas, no segundo parágrafo, como um recurso de
estilo associado ao trabalho do poeta e do cronista, respectivamente.
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(CESPE/SEDF/PROFESSOR/2017)
1 Meu querido neto Mizael,
Recebi a sua cartinha. Ver que você se tem adiantado
muito me deu muito prazer.
4 Fiquei muito contente quando sua mãe me disse que em
princípio de maio estarão cá, pois estou com muitas saudades
de vocês todos. Vovó te manda muitas lembranças.
7 A menina de Zulmira está muito engraçadinha. Já tem 2
dentinhos.
Com muitas saudades te abraça sua Dindinha e Amiga,
10 Bárbara
Carta de Bárbara ao neto Mizael (carta de 1883). Corpus
Compartilhado Diacrônico: cartas pessoais brasileiras. Rio de
Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro, Faculdade de
Letras. Internet: <www.tycho.iel.unicamp.br> (com adaptações).

Julgue o item seguinte, a respeito do Texto precedente.
O emprego do diminutivo no Texto está relacionado à expressão de afeto e ao
gênero textual: carta familiar.
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Níveis de Linguagem
Identificar o nível de linguagem também é fundamental para compreender o
texto. Segundo Dino Preti (1982), há três níveis de linguagem:
• Culto: faz-se 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.
• Comum: esse nível encontra-se entre os níveis culto e popular; é o registro
empregado por falantes medianamente escolarizados e pelos meios de comunicação de massa.
• Popular: é o nível de linguagem que não possui prestígio social, utilizado em
situações informais de comunicação; não “segue” as normas da gramática
tradicional e faz uso de vocabulário restrito.

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:
I – Dialetos (ou variação diatópica): são variações faladas por comunidades
geograficamente definidas.
II – Idioma: refere-se ao sistema comunicativo estudado adotado por uma nação para fins de ensino, comunicação oficial e representação internacional.
III – Socioletos: são variações faladas por comunidades socialmente definidas.
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IV – Linguagem Padrão (ou norma padrão): registro padronizado em função da
comunicação pública e da educação.
V – Idioletos: diz respeito à variação individual.
VI – Registros: faz referência a usos especializados de vocabulário e/ou estrutura gramatical de certas atividades ou profissões.
VII – Etnoletos: para um grupo étnico.

Segundo Camacho (1988), as espécies de variação são as seguintes:
• 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.
• Variação geográfica: 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 centros polarizadores da cultura, política e economia, que acabam por definir os padrões linguísticos 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
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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.
• 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.
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RESUMO
É importante observar, na leitura do texto:
• As funções da linguagem:
–– emissor;
–– receptor;
–– mensagem;
–– canal;
–– código;
–– contexto/referente.

• Interpretação de pressupostos (há marcas linguísticas) e subentendidos (não
há marcas linguísticas – a interpretação é contextual).
• Quais são os níveis de linguagem?
• Há marcas de variação linguística?

A partir desses conhecimentos, a abordagem que você faz do texto será muito
mais eficiente.
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QUESTÕES DE CONCURSO
1 No dia seguinte, estando na repartição, recebeu
Camilo este bilhete de Vilela: “Vem já, já, à nossa casa;
preciso falar-te sem demora”. Era mais de meio-dia. Camilo
4 saiu logo; na rua, advertiu que teria sido mais natural chamá-lo
ao escritório; por que em casa?(...)
A cartomante foi à cômoda, sobre a qual estava um
7 prato com passas, tirou um cacho destas, começou a
despencá-las e comê-las, mostrando duas fileiras de dentes que
desmentiam as unhas. (...)
Machado de Assis. A cartomante. In: Obra completa.
Rio de Janeiro: Nova Aguilar, v. II, 1994.

A respeito do trecho do conto apresentado, julgue os próximos itens.
Questão 1    (CESPE/SEDUC-AL/PROFESSOR/2018) Tanto em “recebeu Camilo este
bilhete de Vilela” (l. 1 e 2) quanto em “tirou um cacho destas” (l. 7), os pronomes
demonstrativos foram empregados para retomar termos antecedentes.
Questão 2    (CESPE/SEDUC-AL/PROFESSOR/2018) Na linha 4, o verbo “advertir”
foi empregado como sinôimo de concluir.
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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).

No que se refere ao Texto precedente e às ideias nele veiculadas, julgue os itens
subsequentes.
Questão 3    (CESPE/SEDUC-AL/PROFESSOR/2018) O Texto é um artigo de opinião
no qual o autor discute o baixo envolvimento do brasileiro com a leitura em oposição ao que ocorre na França e na Finlândia.
Questão 4    (CESPE/SEDUC-AL/PROFESSOR/2018) 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 5    (CESPE/SEDUC-AL/PROFESSOR/2018)
1 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
4 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
7 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
10 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.
13

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,
16 para bem pensar.
Não é no espaço que devo buscar minha dignidade,
mas na ordenação de meu pensamento. Não terei mais
19 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).

No primeiro parágrafo do Texto, o verbo “conceber” (l. 1) veicula o mesmo sentido
de “gerar”.
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Questão 6    (CESPE/SEDUC-AL/PROFESSOR/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
22 de sujeitos, de ideologias, de atividades e esferas de ação do
ser humano concretizando modos/formas e objetivos de ação
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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).
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Com relação aos fatores de coerência textual, o segundo parágrafo do Texto caracteriza-se pela intertextualidade.
Questão 7    (CESPE/ABIN/AGENTE/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. 10, 2015, p. 25-6 (com adaptações).
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Na construção das cadeias referenciais do Texto, os termos “Esse tipo de conduta”
(l. 3 e 4) e “a” (l. 11) constituem diferentes formas de evocar o mesmo conteúdo
semântico: o do referente “a espionagem” (l. 1).

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,
19 sem socar e sem mingau, a cena poderia descrever uma
bucólica paisagem inglesa.
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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).
Questão 8    (CESPE/SEFAZ-RS/AUDITOR/2018) No Texto 1A9BBB, é verificado o
emprego de discurso indireto no trecho “Sérgio Buarque de Holanda afirma que o
processo (...) metade do século XVIII” (l. 1 a 4).
Questão 9    (CESPE/SEFAZ-RS/AUDITOR/2018) O vocábulo “toponímia” (l. 12) refere-se, no Texto 1A9BBB, ao conjunto de nomes próprios de lugares.
Questão 10    (CESPE/STM/SUPERIOR/2018)
Texto 6A1AAA
1 Está demonstrado, portanto, que o revisor errou, que
se não errou confundiu, que se não confundiu imaginou, mas
venha atirar-lhe a primeira pedra aquele que não tenha errado,
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4 confundido ou imaginado nunca. Errar, disse-o quem sabia, é
próprio do homem, o que significa, se não é erro tomar as
palavras à letra, que não seria verdadeiro homem aquele que
7 não errasse. Porém, esta suprema máxima não pode ser
utilizada como desculpa universal que a todos nos absolveria
de juízos coxos e opiniões mancas. Quem não sabe deve
10 perguntar, ter essa humildade, e uma precaução tão elementar
deveria tê-la sempre presente o revisor, tanto mais que nem
sequer precisaria sair de sua casa, do escritório onde agora está
13 trabalhando, pois não faltam aqui os livros que o elucidariam
se tivesse tido a sageza e prudência de não acreditar cegamente
naquilo que supõe saber, que daí é que vêm os enganos piores,
16 não da ignorância. Nestas ajoujadas estantes, milhares e
milhares de páginas esperam a cintilação duma curiosidade
inicial ou a firme luz que é sempre a dúvida que busca o seu
19 próprio esclarecimento. Lancemos, enfim, a crédito do revisor
ter reunido, ao longo duma vida, tantas e tão diversas fontes de
informação, embora um simples olhar nos revele que estão
22 faltando no seu tombo as tecnologias da informática, mas o
dinheiro, desgraçadamente, não chega a tudo, e este ofício, é
altura de dizê-lo, inclui-se entre os mais mal pagos do orbe.
25 Um dia, mas Alá é maior, qualquer corrector de livros terá ao
seu dispor um terminal de computador que o manterá ligado,
noite e dia, umbilicalmente, ao banco central de dados, não
28 tendo ele, e nós, mais que desejar que entre esses dados do
saber total não se tenha insinuado, como o diabo no convento,
o erro tentador.
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31 Seja como for, enquanto não chega esse dia, os livros
estão aqui, como uma galáxia pulsante, e as palavras, dentro
deles, são outra poeira cósmica flutuando, à espera do olhar
34 que as irá fixar num sentido ou nelas procurará o sentido novo,
porque assim como vão variando as explicações do universo,
também a sentença que antes parecera imutável para todo o
37 sempre oferece subitamente outra interpretação, a possibilidade
duma contradição latente, a evidência do seu erro próprio.
Aqui, neste escritório onde a verdade não pode ser mais do que
40 uma cara sobreposta às infinitas máscaras variantes, estão os
costumados dicionários da língua e vocabulários, os Morais e
Aurélios, os Morenos e Torrinhas, algumas gramáticas, o
43 Manual do Perfeito Revisor, vademeco de ofício [...].
José Saramago. História do cerco de Lisboa.
São Paulo: Companhia das Letras, 1989, p. 25-6.

O emprego das palavras “cara” (l. 40) e “vademeco” (l. 43) confere um caráter informal ao último parágrafo do Texto.
Questão 11    (CESPE/STM/SUPERIOR/2018)
Texto 6A1BBB
1 A humanidade não aceitará uma língua não natural
para a comunicação natural. Isso é contra a tendência dos seus
instintos. Nenhum homem, “que seja homem”, achará natural
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4 conversar, aceitando ou recusando uma bebida, em Volapuque,
ou Esperanto, ou Ido ou em qualquer outra fantochada do
gênero. Preferirá falar, gaguejando, uma língua estranha, mas
7 natural, do que falar, com relutante perfeição, uma língua
artificialmente construída. O homem é um animal apesar de
muitos o esquecerem, ele ainda é um animal irracional, como
10 todos o são.
Fernando Pessoa. A Língua Portuguesa. São Paulo: Companhia das Letras, 1999.

Com relação à variação linguística, aos fatores de textualidade e aos aspectos linguísticos do Texto 6A1BBB, julgue o item a seguir.
A coerência e a coesão do Texto seriam mantidas caso seu último período passasse a figurar como seu quarto período.
Texto 6A4CCC
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No que concerne aos aspectos linguísticos do Texto 6A4CCC, julgue os itens a seguir.
Questão 12    (CESPE/STM/SUPERIOR/2018) A linguagem do Texto apresenta elementos característicos de um nível de linguagem mais informal com função comunicativa bem definida: estabelecer uma aproximação com o leitor.
Questão 13    (CESPE/STM/SUPERIOR/2018) O público a quem a mensagem do
Texto 6A4CCC se destina é específico: trata-se de revisores e diagramadores.

Texto 6A4BBB
1 Os revisores, quando necessitam revisar um texto, têm
duas opções: podem reescrevê-lo ou revisá-lo. A opção pela
reescrita pode tornar-se mais simples porque não vai obrigar a
4 um diagnóstico do(s) problema(s) que exista(m) no texto com
a intenção de resolvê-lo(s). Na reescrita, o revisor afasta-se da
superfície do texto. Ele vai ao cerne do texto, reescreve-o,
7 fornecendo, assim, uma versão diferente da versão primitiva.
Tanto a reescrita como a revisão são duas possibilidades de
revisão. São como pontos de um continuum que remetem para
10 o grau de preservação da superfície original do texto. Nessa
ótica, a reescrita respeitará menos o original, imporá menos
esforço de diagnóstico e de busca de solução dos problemas
13 detectados, motivo pelo qual pode ser a opção que toma o
revisor menos experiente. A revisão, por sua vez, implica a
correção dos problemas detectados, preservando-se o máximo
16 possível do texto original.
Maria da Graça Lisboa Castro Pinto. Da revisão na escrita: uma gestão
exigente requerida pela relação entre leitor, autor e texto escrito.
In: Revista Observatório, v. 3, n. 4, 2017, p. 503 (com adaptações).
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Acerca dos sentidos e dos aspectos linguísticos do Texto 6A4BBB, julgue os itens
subsequentes.
Questão 14    (CESPE/STM/SUPERIOR/2018) Ao empregar a palavra “continuum” (l.
9), a autora do Texto grafou-a em itálico para marcá-la como uma palavra que não
é própria do léxico do português.
Questão 15    (CESPE/STM/SUPERIOR/2018) Tanto na linha 9 quanto na linha 13, a
palavra “que” atua, no nível textual, como elemento que opera simultaneamente a
coesão sequencial e a coesão referencial.

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
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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).

Questão 16    (CESPE/STM/MÉDIO/2018) A autora utiliza o termo “tudo” (l. 5) para
se referir a uma ampla quantidade de experiências, objetos e produtos que constituem e(ou) comportam uma sequência articulada de eventos.
Questão 17    (CESPE/STM/MÉDIO/2018) O vocábulo “antes” (l. 19) indica, no contexto em que se insere, circunstância temporal.
Questão 18    (CESPE/STM/MÉDIO/2018) Dadas a temática apresentada e a presença de referências temporais, como as expressões “nas últimas décadas” (l. 14)
e “dos anos 80 do século XX para cá” (l. 17), o Texto classifica-se como narrativo.
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Questão 19    (CESPE/TCE-PB/AGENTE/2018)

Texto 1A1AAA
1 O medo do esquecimento obcecou as sociedades
europeias da primeira fase da modernidade. Para dominar sua
inquietação, elas fixaram, por meio da escrita, os traços do
4 passado, a lembrança dos mortos ou a glória dos vivos e todos
os textos que não deveriam desaparecer. A pedra, a madeira, o
tecido, o pergaminho e o papel forneceram os suportes nos
7 quais podia ser inscrita a memória dos tempos e dos homens.
No espaço aberto da cidade, no refúgio da biblioteca,
na magnitude do livro e na humildade dos objetos mais
10 simples, a escrita teve como missão conjurar contra a fatalidade
da perda. Em um mundo no qual as escritas podiam ser
apagadas, os manuscritos podiam ser perdidos e os livros
13 estavam sempre ameaçados de destruição, a tarefa não era fácil.
Paradoxalmente, seu sucesso poderia criar, talvez, outro
perigo: o de uma incontrolável proliferação textual de um
16 discurso sem ordem nem limites.
O excesso de escrita, que multiplica os textos inúteis
e abafa o pensamento sob o acúmulo de discursos, foi
19 considerado um perigo tão grande quanto seu contrário.
Embora fosse temido, o apagamento era necessário, assim
como o esquecimento também o é para a memória. Nem todos
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22 os escritos foram destinados a se tornar arquivos cuja proteção
os defenderia da imprevisibilidade da história. Alguns foram
traçados sobre suportes que permitiam escrever, apagar e
25 depois escrever de novo.
Roger Chartier. Inscrever e apagar: cultura escrita e literatura
(séculos XI-XVIII). Trad.: Luzmara Curcino Ferreira. São Paulo:
UNESP, 2007, p. 9-10 (com adaptações).

Predomina no Texto 1A1AAA a tipologia narrativa.
Questão 20    (CESPE/TCE-PB/AGENTE/2018)
Texto 1A1BBB
1 Quando nos referimos à supremacia de um fenômeno
sobre outro, temos logo a impressão de que se está falando em
superioridade, mas, no caso da relação entre oralidade e escrita,
4 essa é uma visão equivocada, pois não se pode afirmar que a
fala seja superior à escrita ou vice-versa. Em primeiro lugar,
deve-se ter em mente o aspecto que se está comparando e, em
7 segundo, deve-se considerar que essa relação não é nem
homogênea nem constante. A própria escrita tem tido uma
avaliação variada ao longo da história e nos diversos povos.
10 Existem sociedades que valorizam mais a fala, e
outras que valorizam mais a escrita. A única afirmação correta
é a de que a fala veio antes da escrita. Portanto, do ponto de
13 vista cronológico, a fala tem precedência sobre a escrita, mas,
do ponto de vista do prestígio social, a escrita tem supremacia
sobre a fala na maioria das sociedades contemporâneas.
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16 Não se trata, porém, de algum critério intrínseco nem
de parâmetros linguísticos, e sim de postura ideológica. São
valores que podem variar entre sociedades e grupos sociais ao
19 longo da história. Não há por que negar que a fala é mais antiga
que a escrita e que esta lhe é posterior e, em CERTO sentido,
dependente. Mesmo considerando a enorme e inegável
22 importância que a escrita tem nos povos e nas civilizações ditas
“letradas”, continuamos povos orais.
Luiz Antônio Marcuschi e Angela Paiva Dionisio. Princípios gerais para o tratamento das relações
entre a fala e a escrita. In: Luiz Antônio Marcuschi e Angela Paiva Dionisio. Fala e escrita. Belo
Horizonte: Autêntica, 2007, p. 26-7 (com adaptações).

A correção gramatical e o sentido original do Texto 1A1BBB seriam preservados
caso se substituísse “precedência” (l. 13) por preferência.
Questão 21    (CESPE/TRF 1ª/ANALISTA/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
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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. 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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Questão 22    (FCC/TST/TÉCNICO/2017)
Com base em descobertas feitas na Grã-Bretanha, Chile, Hungria, Israel e Holanda,
uma equipe de treze pessoas liderada por John Goldthorpe, sociólogo de Oxford
altamente respeitado, concluiu que, na hierarquia da cultura, não se pode mais estabelecer prontamente a distinção entre a elite cultural e aqueles que estão abaixo
dela a partir dos antigos signos: frequência regular a óperas e concertos; entusiasmo, em qualquer momento dado, por aquilo que é visto como “grande arte”; hábito
de torcer o nariz para “tudo que é comum, como uma canção popular ou um programa de TV voltado para o grande público”. Isso não significa que não se possam
encontrar pessoas consideradas (até por elas mesmas) integrantes da elite cultural,
amantes da verdadeira arte, mais informadas que seus pares nem tão cultos assim
quanto ao significado de cultura, quanto àquilo em que ela consiste, ao que é tido
como o que é desejável ou indesejável para um homem ou uma mulher de cultura.
Ao contrário das elites culturais de outrora, eles não são conhecedores no estrito
senso da palavra, pessoas que encaram com desprezo as preferências do homem
comum ou a falta de gosto dos filisteus. Em vez disso, seria mais adequado descrevê-los – usando o termo cunhado por Richard A. Peterson, da Universidade Vanderbilt – como “onívoros”: em seu repertório de consumo cultural, há lugar tanto
para a ópera quanto para o heavy metal ou o punk, para a “grande arte” e para os
programas populares de televisão. Um pedaço disto, um bocado daquilo, hoje isto,
amanhã algo mais.
Em outras palavras, nenhum produto da cultura me é estranho; com nenhum deles me identifico cem por cento, totalmente, e decerto não em troca de me negar
outros prazeres. Sinto-me em casa em qualquer lugar, embora não haja um lugar
que eu possa chamar de lar (talvez exatamente por isso). Não é tanto o confronto
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de um gosto (refinado) contra outro (vulgar), mas do onívoro contra o unívoro, da
disposição para consumir tudo contra a seletividade excessiva. A elite cultural está
viva e alerta; é mais ativa e ávida hoje do que jamais foi. Porém, está preocupada
demais em seguir os sucessos e outros eventos festejados que se relacionam à cultura para ter tempo de formular cânones de fé ou a eles converter outras pessoas.
(Adaptado de: BAUMAN, Zygmunt. A cultura no mundo líquido moderno. Trad. Carlos
Alberto Medeiros. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 2013, p. 6-7.)

Está redigida com clareza e de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa,
em sua modalidade formal, a frase:
a) A elite cultural de diversos países não a muito tempo, torcia o nariz, para a música
popular ou para as produções de TV, atitude que parece ter mudado nos últimos anos.
b) A pesquisa realizada pelo grupo de John Goldthorpe traçou um novo perfil para
a elite cultural, com preferências que a distanciam do estereótipo construído ao
longo de séculos.
c) Uma manifestação artística afim de ter a aprovação dos conhecedores da cultura, deveria ter atributos que a distinguissem, de tudo quanto fosse classificado
como trivial.
d) Foi o sociólogo, John Goldthorpe, líder da equipe que empenhou-se ao estudo
do novo perfil para caracterizar quem é a elite cultural que surgiu recentemente,
na atualidade.
e) Na hierarquia da cultura, acreditavam-se haver distinções qualitativas entre
aqueles que frequentavam óperas e os que curtiam permanecer em casa, assistindo a televisão.
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Questão 23    (FCC/TRT 4ª/ANALISTA/2015)
1 O conceito de vergonha recobre um campo de significados bastante amplo e rico.
Para o Dicionário Aurélio, por exemplo, vergonha significa: a) desonra humilhante;
opróbrio, ignomínia; b) sentimento penoso de desonra, humilhação ou rebaixamento diante de outrem; c) sentimento de insegurança provocada pelo medo do
ridículo, por escrúpulos etc.; timidez, acanhamento; d) sentimento da própria dignidade, brio, honra. O Dicionário Larousse traz aproximadamente
5 as mesmas definições, mas acrescenta novas associações como: medo da desonra e embaraço. O Dicionário Lexis apresenta ainda algumas definições com nuanças
diferentes: indignidade, sentimento penoso de baixeza, de confusão, sentimento
de desconforto provocado pela modéstia, sentimento de remorso. O que chama a
atenção nas definições de vergonha é não somente a diversidade dos significados
atribuídos a este sentimento, mas também, e sobretudo, o fato de alguns destes
significados serem opostos: desonra/honra, indignidade/dignidade, humilhação/
brio. Tal oposição, observada por
10 Harkot-de-La-Taille, faz esta autora perguntar-se que palavra é esta que recobre
o não e o sim, a ausência e a presença, o temível e o desejável.
Uma forma comum de pensar este sentimento é afirmar que ele é simplesmente
desencadeado pela opinião de outrem. É o que, por exemplo, sugere a definição de
Spinoza segundo a qual a vergonha é a tristeza que acompanha a ideia de alguma
ação que imaginamos censurada pelos outros. E é o que, explicitamente, a antropóloga Benedict afirma em
15 seu estudo sobre a sociedade japonesa. Para ela, as culturas da vergonha enfatizam as sanções externas, opondo-se às verdadeiras culturas da culpa, que interiorizam a convicção do pecado. Quanto ao sentimento de vergonha, escreve que
alguém poderá envergonhar-se quando é ridicularizado abertamente, ou quando
criar a fantasia para si
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20 mesmo de que o tenha sido. Todavia, não acreditamos que tudo esteja dito assim; a vergonha pressupõe um controle interno: quem sente vergonha julga a si
próprio. Lembremos o fato notável de que a vergonha pode ser despertada pela
simples exposição, mesmo que não acompanhada de juízo negativo por parte dos
observadores. Com efeito, certas pessoas sentem vergonha pelo simples fato de
estarem sendo observadas. O rubor pode subir às faces de alguém que está sendo
objeto da atenção de uma plateia, mesmo que esta atenção seja motivada pelo elogio, pelo recebimento de um prêmio, portanto acompanhada de um juízo positivo.
Este tipo de vergonha não deixa de ser psicologicamente misterioso: por que será
que as pessoas sentem desconforto ao serem “apenas” observadas, mesmo que
esta observação não contenha
25 ameaças precisas, mesmo que ela seja lisonjeira?
(Adaptado de: LA TAILLE, Y. O sentimento de vergonha e suas relações com a moralidade. Psicologia: Reflexão e Crítica, São Paulo: Scielo, 2002, 15(1), p. 13-25)

Consideradas definições da palavra vergonha retiradas do Dicionário Aurélio, a
alternativa que contém exemplificação correta é:
a) sentimento da própria dignidade, brio, honra (linha 4): “Durante severa discussão, o mais sincero dos amigos indagou-lhe se não tinha ética e vergonha na cara.”
b) sentimento penoso de desonra, humilhação ou rebaixamento diante de outrem
(linhas 2 e 3): “Se tiverem vergonha, honrarão a confiança neles depositada e trabalharão com mais lisura.”
c) desonra humilhante; opróbrio, ignomínia (linha 2): “Artista talentoso, o jovem
pianista contornou a explícita vergonha apresentando vários números antes de dirigir a palavra à audiência”.
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d) sentimento de insegurança provocada pelo medo do ridículo, por escrúpulos
etc.; timidez, acanhamento (linhas 3 e 4): “Todos ficaram constrangidos com o
comportamento indecoroso do magistrado; foi de fato uma vergonha.”
e) desonra humilhante; opróbrio, ignomínia (linha 2): “Um profundo sentimento
de vergonha o impedia de aceitar elogios sem negar ou diminuir o que nele viam
de bom.”
Questão 24    (FCC/TST/TÉCNICO/2017)
Está aberta a temporada de ipês. Eu definiria essas árvores como sendo o clichê
menos enfadonho de Brasília. Sim, porque, como parte do ciclo da natureza, eles
brotam e colorem a capital das mesmas cores, no mesmo período, todos os anos.
É a repetição mais original trazida pelo início da seca. Ainda que presença certa,
os ipês são esperados com igual ansiedade a cada estação. E eles não aparecem
sozinhos. Mesmo que soberanos em uma paisagem ressequida, a beleza dessas
árvores - que exibem flores em cachos, de cores vistosas - é exaltada pela questionável feiura das plantas mirradas do cerrado.
Os ipês ficam ainda altivos ao lado de árvores que hibernam em forma de seu próprio esqueleto. Seus galhos aparentemente mortos, retorcidos, sem flores, sem
folhas, se recolhem para dar espaço à exuberância dos ipês em tons de roxo, rosa,
amarelo ou branco. Na paisagem desértica, eles ganham ainda mais destaque, o
que me faz pensar que a natureza é mesmo um belo exemplo de equilíbrio. Se brotassem todos juntos, teriam que dividir a majestade. Em apresentação solo, viram
reis absolutos, para os quais se dirigem aplausos, flashes, sorrisos e agradecimentos pela beleza da vida. Excesso é veneno para a magia. Sábios, os ipês.
(Adaptado de: DUARTE, Flávia. Eu não me canso dos ipês. Disponível em: http://blogs.correiobraziliense.com.br, 17.07.2017)
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Está redigida com correção, clareza e coesão a seguinte frase:
a) Em cada região, os ipês ganham um significado especial, como no cerrado, aonde colore uma paisagem ressequida.
b) Considerada árvore-símbolo do Brasil, as flores do ipê nascem em cachos e não
dividem espaço com as folhas.
c) A fragilidade dos ipês não resiste à passagem do um vento mais forte, após a
qual o chão se colore de flores.
d) A beleza singular dos ipês já chamou à atenção vários poetas, a fim de cantarem, a delicadeza de suas flores.
e) Os ipês, com um florada que dura tão pouco tempo, que nos leva a refletir acerca do caráter efemero da vida.
Questão 25    (FCC/DPE-AM/ASSISTENTE/2018) A expressão destacada em Leonardo da Vinci se mudou de Florença para Milão a serviço do duque como engenheiro,
arquiteto, escultor e pintor tem sentido equivalente ao de:
a) enquanto.
b) segundo.
c) mesmo.
d) tanto que.
e) pelo que.
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Questão 26    (FCC/ARTESP/AGENTE/2017) O humor da tira relaciona-se:
a) à expectativa de enriquecer sem esforço das personagens que adquiriram o GPS.
b) ao funcionamento não convencional dos produtos vendidos na loja de eletrônica.
c) ao desconhecimento, por parte dos clientes, de que o GPS tem função localizadora.
d) ao fato de que os consumidores não demonstram ter consciência de seus direitos.
e) à inaptidão dos usuários do GPS para configurar manualmente o aparelho.
Questão 27    (FCC/ARTESP/AGENTE/2017) A frase redigida com clareza e correção,
conforme a norma-padrão da língua, é:
a) Temos o intuíto de trocar o GPS, haja visto que ele não vêm respondendo aos
nossos comandos.
b) Não estando satisfeito com o desempenho do GPS, desejamos efetuar a devolução do mesmo.
c) Frustrados com o fato de o GPS não atender às nossas solicitações, gostaríamos
de devolvê-lo.
d) O GPS apresenta falhas e, por essa razão, esperamos que seja realizado a troca
do produto.
e) O motivo porque desejamos trocar o GPS, é que ele não encontra-se configurado corretamente.

Carros autônomos com diferentes tecnologias já estão circulando em várias partes do
planeta, em ruas de grandes cidades e estradas no campo. Um caminhão autônomo
já rodou cerca de 200 km nos Estados Unidos para fazer a entrega de uma grande
carga de cerveja. Embora muito recentes, veículos sem motoristas são uma realidade
crescente. E, no entanto, os países ainda não discutiram leis para reger seu trânsito.
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No início do século 20, quando os primeiros automóveis se popularizaram, as cidades tiveram o desafio de criar uma legislação para eles, pois as vias públicas
tinham sido concebidas para pedestres, cavalos e veículos puxados por animais.
Cem anos depois, vivemos um momento semelhante diante da iminência de uma
“nova revolução industrial”, como define o secretário de Transportes paulistano,
Sérgio Avelleda. Ele cita o exemplo das empresas de seguros: “Hoje o risco incide
sobre pessoas, donos dos carros e motoristas. No futuro, passará a empresas que
produzem o carro, porque os humanos viram passageiros apenas”.

(Adaptado de: SERVA, Leão. Cidades discutem regras para carros autônomos, que já chegam
com tudo. Disponível em: www.folha.uol.com.br)

Questão 28    (FCC/ARTESP/AGENTE/2017) Infere-se, da leitura do texto, a:
a) crítica à impossibilidade atual de veículos autônomos efetuarem a condução de
cargas.
b) necessidade de se restringir o trânsito de carros autônomos aos meios urbanos.
c) premência de se atualizarem as leis constituídas para o trânsito de veículos sem
motorista.
d) urgência em se estabelecerem leis que regulamentem a circulação de veículos
autônomos.
e) indignação diante da falta de segurança em vias projetadas para a circulação de
carros autônomos.
Questão 29    (FCC/ARTESP/AGENTE/2017) O comentário de Sérgio Avelleda, ao final do texto, apresenta a suposição de que:
a) o surgimento de veículos que não necessitam de motoristas fará reduzir o número de acidentes no trânsito.
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b) as empresas de seguro deixarão de oferecer seus serviços a proprietários de
carros convencionais para atender outro público.
c) o comércio de veículos autônomos exigirá uma nova postura dos governantes,
para que a sociedade não se torne mecânica demais.
d) os carros autônomos levarão veículos motorizados à extinção, assim como ocorreu com cavalos no início do século 20.
e) os produtores, em vez dos usuários, de carros autônomos poderão ser inculpados em caso de acidentes.
Questão 30    (FCC/ARTESP/AGENTE/2017) Considere as relações coesivas estabelecidas pelo pronome seu, ao final do primeiro parágrafo. No contexto, esse
pronome retoma, especificamente:
a) veículos sem motoristas.
b) Estados Unidos.
c) leis.
d) ruas de grandes cidades e estradas no campo.
e) países.
Questão 31    (FCC/ARTESP/AGENTE/2017) Cem anos depois, vivemos um momento semelhante diante da iminência de uma “nova revolução industrial”, como define
o secretário de Transportes paulistano, Sérgio Avelleda. (2º parágrafo)
O vocábulo como, nessa passagem do texto, estabelece a mesma relação de sentido que a verificada em:
a) Ainda não se sabe como ficarão as leis de trânsito com a popularização dos carros autônomos.
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b) Como dito no texto, os carros autônomos, com diferentes tecnologias, já são
uma realidade.
c) O modo acelerado como os carros sem motorista têm sido produzidos é realmente espantoso.
d) Os carros autônomos são, para a sociedade atual, como eram os carros no início
do século 20.
e) Como ainda há poucos carros autônomos nas ruas, seu impacto no cotidiano é
desconhecido.
Questão 32    (FCC/ARTESP/AGENTE/2017) Um caminhão autônomo já rodou cerca
de 200 km nos Estados Unidos para fazer a entrega de uma grande carga de cerveja.
(1º parágrafo)
O acréscimo das vírgulas, embora altere o sentido, preserva a correção gramatical
na seguinte reescrita da frase:
a) Um caminhão autônomo, já rodou cerca de 200 km nos Estados Unidos, para
fazer a entrega, de uma grande carga de cerveja.
b) Um caminhão, autônomo, já rodou cerca de 200 km nos Estados Unidos, para
fazer a entrega de uma grande carga, de cerveja.
c) Um caminhão autônomo, já rodou, cerca de 200 km nos Estados Unidos para
fazer, a entrega de uma grande carga de cerveja.
d) Um caminhão autônomo, já rodou cerca de 200 km, nos Estados Unidos para
fazer a entrega de uma grande carga, de cerveja.
e) Um caminhão, autônomo, já rodou cerca de 200 km nos Estados Unidos para
fazer, a entrega, de uma grande carga de cerveja.
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Questão 33    (FCC/ARTESP/AGENTE/2017)
Pode ser um saudosismo bobo, mas tenho saudades do tempo em que se ouvia o
futebol pelo rádio. Às vezes, era apenas chiado; às vezes, o chiado se misturava
com a narração; às vezes, a estação sumia; sem mais nem menos, voltava, e o
jogo parecia tão disputado, mas tão emocionante, repleto de lances espetaculares,
que tudo que queríamos no dia seguinte era assistir os melhores momentos na
televisão. Hoje todos os jogos são transmitidos pela televisão. Isso é uma coisa
esplêndida, mas sepultou a fantasia, a mágica.
Agora, que fique claro: em absoluto falo mal da tecnologia. Ao contrário, o avanço tecnológico, principalmente a chegada da internet, trouxe muita coisa boa pra
muita gente. Lembro que ainda engatinhava no plano do Direito e, se quisesse ter
acesso a uma boa jurisprudência, tinha que fazer assinatura. Hoje, está tudo aí,
disponível, à farta, de graça. Somente quem viveu numa época em que não havia
a internet tem condições de dimensionar o nível de transformação e de reprodução
do conhecimento humano que ela representou...
(Adaptado de: GEIA, Sergio. Então chegou a tecnologia... Disponível em: www.cronicadodia.com.br)

Uma frase coerente com o texto e redigida em conformidade com a norma-padrão
da língua é:
a) O autor alude ao tempo que ouvia o futebol pelo rádio com grande nostalgia e
lamenta de que as partidas tenham passado a ser transmitidas pela televisão, que
levou seu interesse pelo esporte a diminuir, devido a quebra do encanto.
b) Ainda que se mostre saudoso do tempo em que as tecnologias da comunicação
eram menos desenvolvidas, o autor reconhece as vantagens de seus avanços, especialmente no que tange à difusão do conhecimento promovida pela internet.
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c) Ouvir uma partida de futebol pelo rádio exigia atenção e paciência; contudo, os
chiados eram constantes, o que não impedia que o autor se entretesse com a partida, pois usava a imaginação para recriar os lances perdidos.
d) Na época do autor, os jogos de futebol eram transmitidos pelo rádio e nem
todos eram possíveis de se ver na televisão, aonde a mágica estava em apresentar os momentos que não tinham sido narrados em razão de problemas técnicos,
como chiados.
e) O autor confessa que tem preferência de ouvir os jogos de futebol pelo rádio,
mesmo com possibilidade de assistir pela televisão, na medida em que tem saudades do tempo de criança, quando o uso da TV e da internet eram restritos.

Quando confrontada a duas teorias – uma simples e outra complexa – para explicar um problema, a maior parte das pessoas não hesita em favorecer a primeira,
também qualificada como elegante. “Em muitos casos, porém, a complexa pode
ser mais interessante”, lembra o filósofo Marco Zingano, da Universidade de São
Paulo. Segundo ele, a escolha é natural na cultura ocidental contemporânea porque
o pensamento dessas civilizações foi moldado por Aristóteles e Platão, os filósofos
de maior destaque na Grécia Antiga, para quem a metafísica da unidade tinha como
paradigma a simplicidade.
Levado ao pé da letra, o resgate puramente historiográfico das contribuições
da Antiguidade pode parecer folclórico diante do conhecimento atual. Mas, mesmo
que oculta, a influência de Aristóteles e de Platão está presente na forma como o
pensamento governa os hábitos intelectuais da civilização atual.
Um dos problemas que ocuparam Platão e Aristóteles foi a acrasia, que leva uma
pessoa a tomar uma atitude contrária à que sabe ser a correta. Se está claro, por
exemplo, que uma moderada dose diária de exercícios é suficiente para prevenir
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uma série de doenças graves e trazer benefícios à saúde, por que alguém optaria
por passar horas deitado no sofá e se locomover apenas de carro? Para Sócrates,
a resposta era simples: guiado pela razão, o ser humano só deixa de fazer o que é
melhor se lhe faltar o conhecimento.
Platão discordava, e resolveu o dilema dividindo a alma em três partes: um
par de cavalos alados conduzidos por um cocheiro que representa uma delas, a
razão. Um dos cavalos, arredio, só pode ser controlado a chicotadas e representa
os apetites. O outro é a porção irascível da alma. É o impulso, em geral obediente
à razão, mas que pode levar a decisões impetuosas em determinadas situações. “O
que determina as ações seriam fontes distintas de motivação”, observa Zingano.
Platão pensou o conflito como interno à alma, dando lugar à acrasia. Já Aristóteles
dedicou um livro de sua Ética ao fenômeno.
Aristóteles e Platão tiveram um papel importante – e persistente – porque foram
grandes sistematizadores do conhecimento. Eles procuraram domar conceitos diversos
do Universo, do corpo e da mente, entender seu funcionamento e deixar registrado
para uso futuro. Resgatar esses textos, explica Zingano, é uma busca da compreensão
de como a cultura ocidental descreve o mundo e enxerga a si mesma ainda hoje.
(Adaptado de: GUIMARÃES, Maria. Disponível em: revistapesquisa.fapesp.br)

Questão 34    (FCC/TRE-SP/TÉCNICO/2017) De acordo com o texto:
a) para Sócrates, por razões insondáveis, o ser humano muitas vezes deixa de buscar o que é melhor para si mesmo, ainda que tal atitude contrarie a razão.
b) com base na tradição da filosofia antiga, uma resposta complexa para um problema, ainda que simples, é considerada a mais requintada e harmônica.
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c) a metáfora composta por Platão, na qual a razão guia dois cavalos, busca explicitar os motivos pelos quais uma pessoa, apesar de saber o melhor a ser feito, faz
outra coisa.
d) o embate entre paixão e razão ocupou as reflexões de Sócrates e Platão, com
resultados distintos: para o primeiro, é insólito; para o segundo, injustificável.
e) disseminado na Grécia Antiga, o pensamento de Platão e Aristóteles, embora
de grande relevância histórica, exerce pouca influência no pensamento da cultura
ocidental moderna.
Questão 35    (FCC/TRE-SP/TÉCNICO/2017) No contexto, as palavras acrasia (3º e
4º parágrafos) e irascível (4º parágrafo) adquirem, respectivamente, o sentido de:
a) ceticismo - colérico
b) apatia - impiedoso
c) ceticismo - ponderado
d) intemperança - colérico
e) intemperança - ponderado
Questão 36    (FCC/TRE-SP/TÉCNICO/2017) A frase correta, reescrita a partir de
uma passagem do texto, encontra-se em:
a) Sabendo-se que uma moderada dose diária de exercícios seriam suficientes na
prevenção de uma série de doenças com benefícios para a saúde, não se entende
porque alguém preferiria se locomover apenas de carro.
b) Diante do conhecimento atual o resgate, puramente historiográfico, das contribuições da Antiguidade entendidos ao pé da
letra, pode parecer folclórico.
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c) À medida que discordava, Platão dividiu a alma em três partes para resolver o
dilema, sendo que, uma delas – a razão – era representada por um par de cavalos
alados conduzidos por um cocheiro.
d) Platão e Aristóteles ocuparam-se da acrasia, um dos problemas que levam uma
pessoa à atitudes contrárias ao que se sabe ser correto.
e) O outro, o impulso, representa a porção irascível da alma e costuma obedecer à
razão, mas, em determinadas situações, pode levar a decisões impetuosas.
Questão 37    (FCC/TRE-SP/TÉCNICO/2017) Está correta a redação da frase que se encontra em:
a) Tudo que parece vazio no espaço seria formado, para os gregos, pelo éter, um
quinto elemento invisível, inalterável e com movimento circular uniforme.
b) À despeito do que se via na Antiguidade, para os gregos, a busca pelo conhecimento seria uma busca ética, enquanto que pode-se estudar física, hoje sem um
sentido moral.
c) Aristóteles deixou um conjunto de textos sobre como argumentar; recaem sobre
os diálogos socráticos de Platão o foco de seu estudo, sobretudo no que diz respeito
a refutação e a persuasão.
d) O cosmos, para os gregos antigos era único, com um sol e todos os planetas girando em torno da Terra, além de quatro elementos básicos que compõe a matéria:
terra, ar, água e fogo.
e) Além de explicar padrões que via na natureza, Aristóteles descreveu uma série
de espécies, como peixes e corais, questionando a razão com que, por exemplo,
certos animais tem casco fendido.
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Questão 38    (FCC/AL-MS/AGENTE/2016) Está inteiramente clara e correta a redação da seguinte frase:
a) Sendo um dos nossos grandes cronistas, senão for o maior, Rubem Braga utiliza
expressões hoje desuzadas, como “tome tenência” por exemplo.
b) Para quem acredita que todo o cronista deve se ater à assuntos sérios, o velho
Braga pensa que também são possíveis tratar os temas mais pessoais, ou mesmo,
íntimos.
c) O amigo do cronista lhe advertiu de que ele não costumava protestar contra
nada, porquanto então o velho Braga o esclareceu, dizendo que por vezes, também
reclamava.
d) O cronista Rubem Braga faz várias aluzões ao seu ofício de escritor, mostrando-se preocupar com expressões exageradas; ou ainda se criticando onde julga
escrever frases estranhas.
e) Os leitores de crônicas não reclamam por encontrar em muitas delas, como
nas de Rubem Braga, uma matéria mais leve e poética, em vez de manifestações
mal-humoradas.

Um filme de viagem e de amor
O filme Viajo porque preciso, volto porque te amo, dirigido por Karim Aïnouz e Marcelo Gomes, foi rodado no interior de cinco estados do Nordeste. A ideia
inicial dos dois cineastas era fazer um documentário sobre as feiras do sertão. Entre a primeira e a última filmagem houve uma interrupção de nove anos, e a montagem final é, de fato, uma ficção sobre a viagem e o amor, sem perder uma dimensão crítica sobre a sociedade brasileira. O filme transcende o registro do mero
documento, transmite emoções ao espectador e convida-o a refletir sobre a região
e as pessoas que nela vivem e trabalham.
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Um dos achados do filme, cuja narração é conduzida pela voz de um geólogo, foi
relacionar o estudo do solo com a desilusão amorosa. Uma sondagem no interior da
terra árida tem como contraponto uma sondagem da alma das personagens. Como
acontece com os bons romances, que se revelam com mais intensidade ao serem
relidos, esse filme convida o espectador a assisti-lo duas vezes.
(Adaptado de: HATOUM, Milton. Um solitário à espreita. São Paulo: Companhia das Letras,
2013, p. 134)

Questão 39    (FCC/AL-MS/AGENTE/2016) Quanto ao seu gênero, esse texto é:
a) uma crônica imaginosa, na qual o autor expõe um roteiro de filme cuja finalidade é promover uma viagem simbólica pelas várias faces da cultura nordestina.
b) uma reportagem rotineira, de vez que o autor se limita a dar uma notícia objetiva sobre a produção de um filme, ressaltando as condições materiais em que
foi produzido.
c) uma crônica crítica, pela qual o autor comenta a produção de um filme, cujo intento inicial foi alterado, e avalia suas qualidades artísticas e culturais.
d) uma reportagem promocional, por meio da qual o autor divulga o lançamento de
um filme cujo maior valor é retratar com fidedignidade aspectos da vida sertaneja.
e) uma crônica informativa, escrita em tom pessoal, em que o autor fala da surpresa que lhe proporcionou um documentário sobre a diversidade das práticas culturais do Nordeste.
Questão 40    (FCC/AL-MS/AGENTE/2016) Relacionar o estudo do solo com uma desilusão amorosa é um dos achados do filme. Essa bem-sucedida relação alcançada
pelo filme representa-se no seguinte segmento do texto:

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

59 de 101

INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS
Compreensão e Interpretação de Textos de Gêneros Variados
Prof. Bruno Pilastre

a) é conduzida pela voz de um geólogo.
b) foi rodado no interior de cinco estados do Nordeste.
c) um documentário sobre as feiras do sertão.
d) transcende o registro do mero documentário.
e) convida o espectador a assisti-lo duas vezes.
Questão 41    (FCC/AL-MS/AGENTE/2016) Está clara, correta e coerente a redação
da frase:
a) Uma das razões porque se deve ver o filme são as passagens em que se combina
a geologia e a paixão amorosa.
b) O entusiasmo pelo qual se deixou levar o autor do texto deve-se aos achados
que reconheceu nesse filme.
c) Por vezes assiste-se documentários enfadonhos, onde o interesse já se perde
logo que se iniciam.
d) É incomum associar-se geologia com paixão, até por que em ambos os casos
falta uma conexão mais clara.
e) A interrupção por nove anos das filmagens acabaram por tornar o filme algo
diverso do que lhe fora concebido.

A Geografia
Foi em um negócio de ferros velhos, durante a guerra mundial, que o Procópio
Viana passou de modesto vendedor da casa Portela & Gomes a honrado capitalista
da nossa praça. Com a bolsa repleta de amostras de arroz, de feijão, de milho, de
farinha, anda acima e abaixo a vender nos retalhistas, quando um deles o incumbiu
de negociar os maquinismos de uma velha fábrica desmantelada. O rapaz ganhou
no negócio quinze contos, e não quis mais saber de outro comércio. E, em breve,
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comprava até navios velhos, vendendo-os a estrangeiros, conseguindo reunir, com
essas transações, os seus quatro milhares de contos.
Rico, pôs-se o Procópio a viajar. E era de regresso desse passeio através dos
continentes que contava, no Fluminense, a um grupo de senhoras, as suas impressões de turista.
– Visitei Paris, Londres, Madri... – dizia ele, com ênfase, sacudindo a perna direita, o charuto ao canto da boca, a mão no bolso da calça.
– Fui ao Cairo, a Roma, a Berlim, a Viena...
E após um instante:
– Estive em Tóquio, em Pequim, em Singapura...
A essas palavras, que punham reflexos de admiração e de inveja nos olhos das
moças que o ouviam, mlle*. Lili Peixoto aparteou, encantada:
– O senhor deve conhecer muito a Geografia... Não é?
– Ah! não, senhora! – interveio, logo, superior, o antigo caixeiro de Portela &
Gomes.
– A Geografia, eu quase não conheço.
E atirando para o espaço uma baforada do seu charuto cheiroso:
– Eu passei por lá de noite...
*mademoiselle: expressão francesa usada para se referir respeitosamente a
moça ou mulher.
(Adaptado de: CAMPOS, Humberto de. Grãos de mostarda. www.dominiopublico.gov.br/
download/texto/bi000155.pdf)
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Questão 42    (FCC/SEGEP-MA/ANALISTA/2016) A construção do humor no texto
associa-se, entre outros aspectos:
a) à vasta erudição que Procópio Viana acumulou ao longo das viagens que realizou
a trabalho.
b) ao fato de Procópio Viana tornar-se rico, mas não perder a modéstia que lhe era
característica.
c) à impossibilidade de um vendedor chegar a obter lucro a partir de um negócio
de ferros velhos.
d) à reação interesseira das mulheres ao descobrirem a origem das riquezas de
Procópio Viana.
e) ao contraste entre o comportamento presunçoso e a falta de instrução de Procópio Viana.
Questão 43    (FCC/SEGEP-MA/ANALISTA/2016) A frase escrita com correção é:
a) Humberto de Campos, jornalista, critico, contista, e memorialista nasceu, em
Miritiba, hoje Humberto de Campos no Maranhão, em 1886, e falesceu, no Rio de
Janeiro em 1934.
b) O escritor Humberto de Campos, em 1933, publicou o livro que veio à ser considerado, o mais celebre de sua obra: Memórias, crônica dos começos de sua vida.
c) Em 1912, Humberto de Campos, transferiu-se para o Rio de Janeiro, e entrou
para O Imparcial, na fase em que ali encontrava-se um grupo de eximios escritores.
d) De infância pobre e orfão de pai aos seis anos; Humberto de Campos, começou
a trabalhar cedo no comércio, como meio de subsistencia.
e) Humberto de Campos publicou seu primeiro livro em 1910, a coletânea de versos intitulada Poeira; em 1920, já membro da Academia Brasileira de Letras, foi
eleito deputado federal pelo Maranhão.
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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 44    (CESPE/TCM-BA/SUPERIOR/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 45    (CESPE/TCM-BA/SUPERIOR/2018) Argumenta-se, no Texto, em favor
de uma lógica natural que explique a articulação das tensões sociais que a greve
manifesta.
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Questão 46    (CESPE/TCM-BA/SUPERIOR/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 47    (CESPE/TCM-BA/SUPERIOR/2018) De acordo com o Texto, a percepção do senso comum sobre a burguesia é a de que esta é uma classe social cujos
membros são caracterizados pelo comportamento tirânico e dominador.
Questão 48    (CESPE/TCM-BA/SUPERIOR/2018) Infere-se do Texto que é inadequada a aplicação do pensamento racional à compreensão das relações sociais.

1 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
4 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
7 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
10 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.
13 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,
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16 para bem pensar.
Não é no espaço que devo buscar minha dignidade,
mas na ordenação de meu pensamento. Não terei mais
19 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 49    (CESPE/SEDUC-AL/PROFESSOR/2018) Depreende-se do Texto que bens
materiais em nada dignificam o homem, podendo somente a razão pode fazê-lo.
Questão 50    (CESPE/SEDUC-AL/PROFESSOR/2018) Para o autor do Texto, o ser
humano, apesar da condição de “caniço”, é superior ao universo, porque detém a
faculdade do pensamento.
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GABARITO
1. E

27. c

2. C

28. d

3. E

29. e

4. C

30. a

5. E

31. b

6. C

32. b

7. E

33. b

8. C

34. c

9. C

35. d

10. E

36. e

11. C

37. a

12. C

38. e

13. C

39. c

14. C

40. d

15. C

41. b

16. C

42. e

17. E

43. e

18. E

44. E

19. E

45. E

20. E

46. C

21. E

47. E

22. b

48. E

23. a

49. C

24. c

50. C

25. a
26. a
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QUESTÕES COMENTADAS
1 No dia seguinte, estando na repartição, recebeu
Camilo este bilhete de Vilela: “Vem já, já, à nossa casa;
preciso falar-te sem demora”. Era mais de meio-dia. Camilo
4 saiu logo; na rua, advertiu que teria sido mais natural chamá-lo
ao escritório; por que em casa?(...)
A cartomante foi à cômoda, sobre a qual estava um
7 prato com passas, tirou um cacho destas, começou a
despencá-las e comê-las, mostrando duas fileiras de dentes que
desmentiam as unhas. (...)
Machado de Assis. A cartomante. In: Obra completa.
Rio de Janeiro: Nova Aguilar, v. II, 1994.

A respeito do trecho do conto apresentado, julgue os próximos itens.
Questão 1    (CESPE/SEDUC-AL/PROFESSOR/2018) Tanto em “recebeu Camilo este
bilhete de Vilela” (l. 1 e 2) quanto em “tirou um cacho destas” (l. 7), os pronomes
demonstrativos foram empregados para retomar termos antecedentes.

Errado.
O pronome em “recebeu Camilo este bilhete de Vilela” ANTECIPA o que será dito
(“Vem já, já, à nossa casa; preciso falar-te sem demora”). É um caso de catáfora.
Em “tirou um cacho destas”, o pronome retoma o termo anterior (prato com passas)
– e esse é um caso de anáfora. A questão está errada, pois afirma que os pronomes
demonstrativos foram empregados para retomar termos antecedentes.
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Questão 2    (CESPE/SEDUC-AL/PROFESSOR/2018) Na linha 4, o verbo “advertir”
foi empregado como sinônimo de concluir.

Certo.
Um dos sentidos do verbo “advertir” é o de dar-se conta de. No contexto em que
ocorre, é justamente esse sentido que adquire.

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).
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No que se refere ao Texto precedente e às ideias nele veiculadas, julgue os itens
subsequentes.
Questão 3    (CESPE/SEDUC-AL/PROFESSOR/2018) O Texto é um artigo de opinião
no qual o autor discute o baixo envolvimento do brasileiro com a leitura em oposição ao que ocorre na França e na Finlândia.

Errado.
O texto é predominantemente (ou seja, tem a função de ser) expositivo. O autor
apresenta os fatos tais quais eles se apresentam, não objetivando convencer o
leitor de determinado ponto de vista. O artigo de opinião, diferentemente, é de
natureza argumentativa e o autor objetiva convencer o leitor.

Questão 4    (CESPE/SEDUC-AL/PROFESSOR/2018) 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.
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Questão 5    (CESPE/SEDUC-AL/PROFESSOR/2018)
1 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
4 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
7 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
10 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.
13 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,
16 para bem pensar.
Não é no espaço que devo buscar minha dignidade,
mas na ordenação de meu pensamento. Não terei mais
19 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).
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No primeiro parágrafo do Texto, o verbo “conceber” (l. 1) veicula o mesmo sentido
de “gerar”.

Errado.
O sentido de “conceber” está em âmbito psicológico: equivale a “perceber a razão
de”, “compreender”, “admitir”, “aceitar”. Não há, aqui, ideia de “gerar” (“dar à
luz”, “parir”).

Questão 6    (CESPE/SEDUC-AL/PROFESSOR/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
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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 aos fatores de coerência textual, o segundo parágrafo do Texto
caracteriza-se pela intertextualidade.

Certo.
O autor do texto (Luiz Carlos Travaglia) cita um trecho da obra de Olavo Bilac (Soneto Língua Portuguesa) e um trecho da obra de Manuel Bandeira (poema Vou-me
embora pra Pasárgada). Ambas as citações são destacadas pelo recurso de pontuação “aspas”.

Questão 7    (CESPE/ABIN/AGENTE/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
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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. 10, 2015, p. 25-6 (com adaptações).

Na construção das cadeias referenciais do Texto, os termos “Esse tipo de conduta”
(l. 3 e 4) e “a” (l. 11) constituem diferentes formas de evocar o mesmo conteúdo
semântico: o do referente “a espionagem” (l. 1).

Errado.
Para resolver a questão, é preciso identificar os referentes dos pronomes:
“esse” (l. 3): tem como referente “a espionagem”, presente na linha 1.
“a” (l. 11): tem como referente “A espionagem”, presente na linha 8.
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Como o referente não é o mesmo (o primeiro está na linha 1, o segundo está na
linha 8), o gabarito foi registrado pela banca como errado.
Essa foi uma questão polêmica e houve recurso. Os candidatos argumentaram o seguinte: no fim das contas, a linha em que o referente se encontra é indiferente, uma
vez que ambos evocam o mesmo conteúdo semântico (como afirmado pela banca).

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).

Questão 8    (CESPE/SEFAZ-RS/AUDITOR/2018) No Texto 1A9BBB, é verificado o
emprego de discurso indireto no trecho “Sérgio Buarque de Holanda afirma que o
processo (...) metade do século XVIII” (l. 1 a 4).

Certo.
Como vimos em nossa aula, no discurso indireto o leitor tem acesso à fala de alguém pela voz do narrador do texto. Como o texto da questão é dissertativo, o
“narrador” é o próprio autor (Branca Vianna). Se o trecho fosse em discurso direto,
teríamos o seguinte:
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Sérgio Buarque de Holanda afirma: “o processo de integração efetiva dos paulistas
no mundo da língua portuguesa ocorreu, provavelmente, na primeira metade do
século XVIII.”

Questão 9    (CESPE/SEFAZ-RS/AUDITOR/2018) O vocábulo “toponímia” (l. 12) refere-se, no Texto 1A9BBB, ao conjunto de nomes próprios de lugares.

Certo.
“Marcas na toponímia do país” = marcas na origem de nomes geográficos do país.
A toponímia é parte da onomástica (estudo linguístico dos nomes próprios) que
estuda os nomes próprios de lugares.

Questão 10    (CESPE/STM/SUPERIOR/2018)

Texto 6A1AAA
1 Está demonstrado, portanto, que o revisor errou, que
se não errou confundiu, que se não confundiu imaginou, mas
venha atirar-lhe a primeira pedra aquele que não tenha errado,
4 confundido ou imaginado nunca. Errar, disse-o quem sabia, é
próprio do homem, o que significa, se não é erro tomar as
palavras à letra, que não seria verdadeiro homem aquele que
7 não errasse. Porém, esta suprema máxima não pode ser
utilizada como desculpa universal que a todos nos absolveria
de juízos coxos e opiniões mancas. Quem não sabe deve
10 perguntar, ter essa humildade, e uma precaução tão elementar
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deveria tê-la sempre presente o revisor, tanto mais que nem
sequer precisaria sair de sua casa, do escritório onde agora está
13 trabalhando, pois não faltam aqui os livros que o elucidariam
se tivesse tido a sageza e prudência de não acreditar cegamente
naquilo que supõe saber, que daí é que vêm os enganos piores,
16 não da ignorância. Nestas ajoujadas estantes, milhares e
milhares de páginas esperam a cintilação duma curiosidade
inicial ou a firme luz que é sempre a dúvida que busca o seu
19 próprio esclarecimento. Lancemos, enfim, a crédito do revisor
ter reunido, ao longo duma vida, tantas e tão diversas fontes de
informação, embora um simples olhar nos revele que estão
22 faltando no seu tombo as tecnologias da informática, mas o
dinheiro, desgraçadamente, não chega a tudo, e este ofício, é
altura de dizê-lo, inclui-se entre os mais mal pagos do orbe.
25 Um dia, mas Alá é maior, qualquer corrector de livros terá ao
seu dispor um terminal de computador que o manterá ligado,
noite e dia, umbilicalmente, ao banco central de dados, não
28 tendo ele, e nós, mais que desejar que entre esses dados do
saber total não se tenha insinuado, como o diabo no convento,
o erro tentador.
31 Seja como for, enquanto não chega esse dia, os livros
estão aqui, como uma galáxia pulsante, e as palavras, dentro
deles, são outra poeira cósmica flutuando, à espera do olhar
34 que as irá fixar num sentido ou nelas procurará o sentido novo,
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porque assim como vão variando as explicações do universo,
também a sentença que antes parecera imutável para todo o
37 sempre oferece subitamente outra interpretação, a possibilidade
duma contradição latente, a evidência do seu erro próprio.
Aqui, neste escritório onde a verdade não pode ser mais do que
40 uma cara sobreposta às infinitas máscaras variantes, estão os
costumados dicionários da língua e vocabulários, os Morais e
Aurélios, os Morenos e Torrinhas, algumas gramáticas, o
43 Manual do Perfeito Revisor, vademeco de ofício [...].
José Saramago. História do cerco de Lisboa.
São Paulo: Companhia das Letras, 1989, p. 25-6.

O emprego das palavras “cara” (l. 40) e “vademeco” (l. 43) confere um caráter informal ao último parágrafo do Texto.

Errado.
O parágrafo mantém o registro linguístico de todo o texto. As palavras “cara” e
“vademeco” (vade-mécum) não são exemplares de variação linguística: ambas são
utilizadas em suas acepções originais e registradas conforme o padrão linguístico.

Questão 11    (CESPE/STM/SUPERIOR/2018)

Texto 6A1BBB
1 A humanidade não aceitará uma língua não natural
para a comunicação natural. Isso é contra a tendência dos seus
instintos. Nenhum homem, “que seja homem”, achará natural
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4 conversar, aceitando ou recusando uma bebida, em Volapuque,
ou Esperanto, ou Ido ou em qualquer outra fantochada do
gênero. Preferirá falar, gaguejando, uma língua estranha, mas
7 natural, do que falar, com relutante perfeição, uma língua
artificialmente construída. O homem é um animal apesar de
muitos o esquecerem, ele ainda é um animal irracional, como
10 todos o são.
Fernando Pessoa. A Língua Portuguesa. São Paulo: Companhia das Letras, 1999.

Com relação à variação linguística, aos fatores de textualidade e aos aspectos linguísticos do Texto 6A1BBB, julgue o item a seguir.

A coerência e a coesão do Texto seriam mantidas caso seu último período passasse a figurar como seu quarto período.

Certo.
Vou apresentar o texto conforme a alteração proposta pela banca:

A humanidade não aceitará uma língua não natural para a comunicação natural. Isso é
contra a tendência dos seus instintos. Nenhum homem, “que seja homem”, achará natural conversar, aceitando ou recusando uma bebida, em Volapuque, ou Esperanto, ou
Ido ou em qualquer outra fantochada do gênero. O homem é um animal apesar de
muitos o esquecerem, ele ainda é um animal irracional, como todos o são. Preferirá falar, gaguejando, uma língua estranha, mas natural, do que falar, com relutante
perfeição, uma língua artificialmente construída.
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As relações de sentido são mantidas, uma vez que o período deslocado encerra
uma “verdade absoluta” (na visão do autor). Essa independência proposicional é o
que permite o deslocamento.

Texto 6A4CCC

No que concerne aos aspectos linguísticos do Texto 6A4CCC, julgue os itens a seguir.
Questão 12    (CESPE/STM/SUPERIOR/2018) A linguagem do Texto apresenta elementos característicos de um nível de linguagem mais informal com função comunicativa bem definida: estabelecer uma aproximação com o leitor.
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Certo.
A informalidade é atingida pela estratégia de polidez (“desculpem se”), por estruturas sintáticas próximas da oralidade (“é que”) e pelo uso de “a gente” como
pronome de primeira pessoa do plural. Essas estratégias buscam estabelecer uma
aproximação com o público-alvo.

Questão 13    (CESPE/STM/SUPERIOR/2018) O público a quem a mensagem do
Texto 6A4CCC se destina é específico: trata-se de revisores e diagramadores.

Certo.
O “você” a quem o texto faz referência é o receptor do desejo de sucesso registrado
na mensagem. Por ser o dia do revisor e do diagramador (28 de março), assume-se
que o público-alvo seja específico a esses profissionais.

Texto 6A4BBB
1 Os revisores, quando necessitam revisar um texto, têm
duas opções: podem reescrevê-lo ou revisá-lo. A opção pela
reescrita pode tornar-se mais simples porque não vai obrigar a
4 um diagnóstico do(s) problema(s) que exista(m) no texto com
a intenção de resolvê-lo(s). Na reescrita, o revisor afasta-se da
superfície do texto. Ele vai ao cerne do texto, reescreve-o,
7 fornecendo, assim, uma versão diferente da versão primitiva.
Tanto a reescrita como a revisão são duas possibilidades de
revisão. São como pontos de um continuum que remetem para
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10 o grau de preservação da superfície original do texto. Nessa
ótica, a reescrita respeitará menos o original, imporá menos
esforço de diagnóstico e de busca de solução dos problemas
13 detectados, motivo pelo qual pode ser a opção que toma o
revisor menos experiente. A revisão, por sua vez, implica a
correção dos problemas detectados, preservando-se o máximo
16 possível do texto original.
Maria da Graça Lisboa Castro Pinto. Da revisão na escrita: uma gestão
exigente requerida pela relação entre leitor, autor e texto escrito.
In: Revista Observatório, v. 3, n. 4, 2017, p. 503 (com adaptações).

Acerca dos sentidos e dos aspectos linguísticos do Texto 6A4BBB, julgue os itens
subsequentes.
Questão 14    (CESPE/STM/SUPERIOR/2018) Ao empregar a palavra “continuum” (l.
9), a autora do Texto grafou-a em itálico para marcá-la como uma palavra que não
é própria do léxico do português.

Certo.
A palavra continuum é do léxico da língua latina. Por isso, é marcada pela autora
com o itálico.

Questão 15    (CESPE/STM/SUPERIOR/2018) Tanto na linha 9 quanto na linha 13, a
palavra “que” atua, no nível textual, como elemento que opera simultaneamente a
coesão sequencial e a coesão referencial.
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Certo.
Em ambos os registros (l. 9 e l. 13), o “que” é um pronome relativo. Em coesão
sequencial, o pronome relativo leva o referencial a uma nova predicação (e aí está
a “sequência”). Em coesão referencial, esse pronome retoma (se referencia a) o
termo anterior (um nome substantivo).

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
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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).

Questão 16    (CESPE/STM/MÉDIO/2018) A autora utiliza o termo “tudo” (l. 5) para
se referir a uma ampla quantidade de experiências, objetos e produtos que constituem e(ou) comportam uma sequência articulada de eventos.

Certo.
O termo “tudo” antecipa todos os elementos presentes entre as linhas 5 e 10. Esses
elementos, como informa o item, constituem uma ampla quantidade de experiências, objetos e produtos que constituem e(ou) comportam uma sequência articulada de eventos.

Questão 17    (CESPE/STM/MÉDIO/2018) 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”.
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Questão 18    (CESPE/STM/MÉDIO/2018) Dadas a temática apresentada e a presença de referências temporais, como as expressões “nas últimas décadas” (l. 14)
e “dos anos 80 do século XX para cá” (l. 17), o Texto classifica-se como narrativo.

Errado.
Não basta haver marcação temporal para que o texto seja classificado como pertencente à tipologia narrativa. O texto é claramente dissertativo expositivo (perceba que a autora apenas expõe as características da narrativa, sem o objetivo de
convencer o leitor).
Para ser uma narrativa, faz-se necessária a presença de personagens que sofrem
e/ou pratiquem ações em determinado tempo e espaço. Além disso, a função do
texto deve ser a de relatar um evento – e esse não é o caso do texto em análise.

Questão 19    (CESPE/TCE-PB/AGENTE/2018)

Texto 1A1AAA
1 O medo do esquecimento obcecou as sociedades
europeias da primeira fase da modernidade. Para dominar sua
inquietação, elas fixaram, por meio da escrita, os traços do
4 passado, a lembrança dos mortos ou a glória dos vivos e todos
os textos que não deveriam desaparecer. A pedra, a madeira, o
tecido, o pergaminho e o papel forneceram os suportes nos
7 quais podia ser inscrita a memória dos tempos e dos homens.
No espaço aberto da cidade, no refúgio da biblioteca,
na magnitude do livro e na humildade dos objetos mais
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10 simples, a escrita teve como missão conjurar contra a fatalidade
da perda. Em um mundo no qual as escritas podiam ser
apagadas, os manuscritos podiam ser perdidos e os livros
13 estavam sempre ameaçados de destruição, a tarefa não era fácil.
Paradoxalmente, seu sucesso poderia criar, talvez, outro
perigo: o de uma incontrolável proliferação textual de um
16 discurso sem ordem nem limites.
O excesso de escrita, que multiplica os textos inúteis
e abafa o pensamento sob o acúmulo de discursos, foi
19 considerado um perigo tão grande quanto seu contrário.
Embora fosse temido, o apagamento era necessário, assim
como o esquecimento também o é para a memória. Nem todos
22 os escritos foram destinados a se tornar arquivos cuja proteção
os defenderia da imprevisibilidade da história. Alguns foram
traçados sobre suportes que permitiam escrever, apagar e
25 depois escrever de novo.
Roger Chartier. Inscrever e apagar: cultura escrita e literatura
(séculos XI-XVIII). Trad.: Luzmara Curcino Ferreira. São Paulo:
UNESP, 2007, p. 9-10 (com adaptações).

Predomina no Texto 1A1AAA a tipologia narrativa.

Errado.
O texto é predominantemente dissertativo expositivo. Como eu já afirmei, para
ser uma narrativa, faz-se necessária a presença de personagens que sofrem e/ou
pratiquem ações em determinado tempo e espaço. Além disso, a função do texto
deve ser a de relatar um evento – e esse não é o caso do texto em análise.
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Questão 20    (CESPE/TCE-PB/AGENTE/2018)
Texto 1A1BBB
1 Quando nos referimos à supremacia de um fenômeno
sobre outro, temos logo a impressão de que se está falando em
superioridade, mas, no caso da relação entre oralidade e escrita,
4 essa é uma visão equivocada, pois não se pode afirmar que a
fala seja superior à escrita ou vice-versa. Em primeiro lugar,
deve-se ter em mente o aspecto que se está comparando e, em
7 segundo, deve-se considerar que essa relação não é nem
homogênea nem constante. A própria escrita tem tido uma
avaliação variada ao longo da história e nos diversos povos.
10 Existem sociedades que valorizam mais a fala, e
outras que valorizam mais a escrita. A única afirmação correta
é a de que a fala veio antes da escrita. Portanto, do ponto de
13 vista cronológico, a fala tem precedência sobre a escrita, mas,
do ponto de vista do prestígio social, a escrita tem supremacia
sobre a fala na maioria das sociedades contemporâneas.
16 Não se trata, porém, de algum critério intrínseco nem
de parâmetros linguísticos, e sim de postura ideológica. São
valores que podem variar entre sociedades e grupos sociais ao
19 longo da história. Não há por que negar que a fala é mais antiga
que a escrita e que esta lhe é posterior e, em CERTO sentido,
dependente. Mesmo considerando a enorme e inegável
22 importância que a escrita tem nos povos e nas civilizações ditas
“letradas”, continuamos povos orais.
Luiz Antônio Marcuschi e Angela Paiva Dionisio. Princípios gerais para o tratamento das relações
entre a fala e a escrita. In: Luiz Antônio Marcuschi e Angela Paiva Dionisio. Fala e escrita. Belo
Horizonte: Autêntica, 2007, p. 26-7 (com adaptações).
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A correção gramatical e o sentido original do Texto 1A1BBB seriam preservados
caso se substituísse “precedência” (l. 13) por preferência.

Errado.
A palavra “precedência” denota etapas temporais, não significando, no trecho em
análise, escala de valores (X é mais importante que Y) - e é por isso que a substituição de “precedência” por “preferência” seria inadequada, já que “preferência”
envolve escala de valores (e uma escolha de X em detrimento de Y).

Questão 21    (CESPE/TRF 1ª/ANALISTA/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
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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. 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.

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

91 de 101

INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS
Compreensão e Interpretação de Textos de Gêneros Variados
Prof. Bruno Pilastre

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.

Questão 22    (FCC/TST/TÉCNICO/2017)
Com base em descobertas feitas na Grã-Bretanha, Chile, Hungria, Israel e Holanda, uma equipe de treze pessoas liderada por John Goldthorpe, sociólogo de
Oxford altamente respeitado, concluiu que, na hierarquia da cultura, não se pode
mais estabelecer prontamente a distinção entre a elite cultural e aqueles que estão
abaixo dela a partir dos antigos signos: frequência regular a óperas e concertos;
entusiasmo, em qualquer momento dado, por aquilo que é visto como “grande
arte”; hábito de torcer o nariz para “tudo que é comum, como uma canção popular
ou um programa de TV voltado para o grande público”. Isso não significa que não
se possam encontrar pessoas consideradas (até por elas mesmas) integrantes da
elite cultural, amantes da verdadeira arte, mais informadas que seus pares nem
tão cultos assim quanto ao significado de cultura, quanto àquilo em que ela consiste, ao que é tido como o que é desejável ou indesejável para um homem ou uma
mulher de cultura.
Ao contrário das elites culturais de outrora, eles não são conhecedores no estrito senso da palavra, pessoas que encaram com desprezo as preferências do homem comum ou a falta de gosto dos filisteus. Em vez disso, seria mais adequado
descrevê-los – usando o termo cunhado por Richard A. Peterson, da Universidade
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Vanderbilt – como “onívoros”: em seu repertório de consumo cultural, há lugar tanto para a ópera quanto para o heavy metal ou o punk, para a “grande arte” e para
os programas populares de televisão. Um pedaço disto, um bocado daquilo, hoje
isto, amanhã algo mais.
Em outras palavras, nenhum produto da cultura me é estranho; com nenhum
deles me identifico cem por cento, totalmente, e decerto não em troca de me negar
outros prazeres. Sinto-me em casa em qualquer lugar, embora não haja um lugar
que eu possa chamar de lar (talvez exatamente por isso). Não é tanto o confronto
de um gosto (refinado) contra outro (vulgar), mas do onívoro contra o unívoro, da
disposição para consumir tudo contra a seletividade excessiva. A elite cultural está
viva e alerta; é mais ativa e ávida hoje do que jamais foi. Porém, está preocupada
demais em seguir os sucessos e outros eventos festejados que se relacionam à cultura para ter tempo de formular cânones de fé ou a eles converter outras pessoas.
(Adaptado de: BAUMAN, Zygmunt. A cultura no mundo líquido moderno. Trad. Carlos
Alberto Medeiros. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 2013, p. 6-7.)

Está redigida com clareza e de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa,
em sua modalidade formal, a frase:
a) A elite cultural de diversos países não a muito tempo, torcia o nariz, para a música
popular ou para as produções de TV, atitude que parece ter mudado nos últimos anos.
b) A pesquisa realizada pelo grupo de John Goldthorpe traçou um novo perfil para
a elite cultural, com preferências que a distanciam do estereótipo construído ao
longo de séculos.
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c) Uma manifestação artística afim de ter a aprovação dos conhecedores da cultura, deveria ter atributos que a distinguissem, de tudo quanto fosse classificado
como trivial.
d) Foi o sociólogo, John Goldthorpe, líder da equipe que empenhou-se ao estudo
do novo perfil para caracterizar quem é a elite cultural que surgiu recentemente,
na atualidade.
e) Na hierarquia da cultura, acreditavam-se haver distinções qualitativas entre
aqueles que frequentavam óperas e os que curtiam permanecer em casa, assistindo a televisão.

Letra b.
Observe quais são os desvios em cada item:
a) Errada. A elite cultural de diversos países, [colocar vírgula] não há [verbo haver] muito tempo [retirar vírgula] torcia o nariz para a música popular ou para as
produções de TV, atitude que parece ter mudado nos últimos anos.
c) Errada. Uma manifestação artística a fim [erro de ortografia] de ter a aprovação
dos conhecedores da cultura [sem vírgula] deveria ter atributos que a distinguissem [sem vírgula] de tudo quanto fosse classificado como trivial.
d) Errada. Desvios de pontuação (vírgula), organização do período e colocação
pronominal.
e) Errada. Erro de concordância verbal e de propriedade vocabular.

Questão 23    (FCC/TRT 4ª/ANALISTA/2015)
1 O conceito de vergonha recobre um campo de significados bastante amplo e rico.
Para o Dicionário Aurélio, por exemplo, vergonha significa: a) desonra humilhante;
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opróbrio, ignomínia; b) sentimento penoso de desonra, humilhação ou rebaixamento diante de outrem; c) sentimento de insegurança provocada pelo medo do
ridículo, por escrúpulos etc.; timidez, acanhamento; d) sentimento da própria dignidade, brio, honra. O Dicionário Larousse traz aproximadamente
5 as mesmas definições, mas acrescenta novas associações como: medo da desonra e embaraço. O Dicionário Lexis apresenta ainda algumas definições com nuanças
diferentes: indignidade, sentimento penoso de baixeza, de confusão, sentimento
de desconforto provocado pela modéstia, sentimento de remorso. O que chama a
atenção nas definições de vergonha é não somente a diversidade dos significados
atribuídos a este sentimento, mas também, e sobretudo, o fato de alguns destes
significados serem opostos: desonra/honra, indignidade/dignidade, humilhação/
brio. Tal oposição, observada por
10 Harkot-de-La-Taille, faz esta autora perguntar-se que palavra é esta que recobre
o não e o sim, a ausência e a presença, o temível e o desejável.
Uma forma comum de pensar este sentimento é afirmar que ele é simplesmente
desencadeado pela opinião de outrem. É o que, por exemplo, sugere a definição de
Spinoza segundo a qual a vergonha é a tristeza que acompanha a ideia de alguma
ação que imaginamos censurada pelos outros. E é o que, explicitamente, a antropóloga Benedict afirma em
15 seu estudo sobre a sociedade japonesa. Para ela, as culturas da vergonha enfatizam as sanções externas, opondo-se às verdadeiras culturas da culpa, que interiorizam a convicção do pecado. Quanto ao sentimento de vergonha, escreve que
alguém poderá envergonhar-se quando é ridicularizado abertamente, ou quando
criar a fantasia para si
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20 mesmo de que o tenha sido. Todavia, não acreditamos que tudo esteja dito assim; a vergonha pressupõe um controle interno: quem sente vergonha julga a si
próprio. Lembremos o fato notável de que a vergonha pode ser despertada pela
simples exposição, mesmo que não acompanhada de juízo negativo por parte dos
observadores. Com efeito, certas pessoas sentem vergonha pelo simples fato de
estarem sendo observadas. O rubor pode subir às faces de alguém que está sendo
objeto da atenção de uma plateia, mesmo que esta atenção seja motivada pelo elogio, pelo recebimento de um prêmio, portanto acompanhada de um juízo positivo.
Este tipo de vergonha não deixa de ser psicologicamente misterioso: por que será
que as pessoas sentem desconforto ao serem “apenas” observadas, mesmo que
esta observação não contenha
25 ameaças precisas, mesmo que ela seja lisonjeira?
(Adaptado de: LA TAILLE, Y. O sentimento de vergonha e suas relações com a moralidade. Psicologia: Reflexão e Crítica, São Paulo: Scielo, 2002, 15(1), p. 13-25)

Consideradas definições da palavra vergonha retiradas do Dicionário Aurélio, a
alternativa que contém exemplificação correta é:
a) sentimento da própria dignidade, brio, honra (linha 4): “Durante severa discussão, o mais sincero dos amigos indagou-lhe se não tinha ética e vergonha na cara.”
b) sentimento penoso de desonra, humilhação ou rebaixamento diante de outrem
(linhas 2 e 3): “Se tiverem vergonha, honrarão a confiança neles depositada e trabalharão com mais lisura.”
c) desonra humilhante; opróbrio, ignomínia (linha 2): “Artista talentoso, o jovem
pianista contornou a explícita vergonha apresentando vários números antes de dirigir a palavra à audiência”.
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d) sentimento de insegurança provocada pelo medo do ridículo, por escrúpulos
etc.; timidez, acanhamento (linhas 3 e 4): “Todos ficaram constrangidos com o
comportamento indecoroso do magistrado; foi de fato uma vergonha.”
e) desonra humilhante; opróbrio, ignomínia (linha 2): “Um profundo sentimento
de vergonha o impedia de aceitar elogios sem negar ou diminuir o que nele viam
de bom.”

Letra a.
Os itens (b), (c), (d) e (e) estão errados porque os sentidos de cada exemplificação
são diferentes dos da definição. Veja os sentidos de cada exemplificação:
b) Errada. Sentimento da própria honra, dignidade, honestidade; brio.
c) Errada. Sentimento de insegurança causado por medo do ridículo e do julgamento dos outros; timidez, acanhamento, recato, decoro.
d) Errada. Atitude ou situação indecorosa ou vexatória.
e) Errada. Sentimento penoso causado pela inferioridade, indecência ou indignidade.

Questão 24    (FCC/TST/TÉCNICO/2017)
Está aberta a temporada de ipês. Eu definiria essas árvores como sendo o clichê
menos enfadonho de Brasília. Sim, porque, como parte do ciclo da natureza, eles
brotam e colorem a capital das mesmas cores, no mesmo período, todos os anos.
É a repetição mais original trazida pelo início da seca. Ainda que presença certa,
os ipês são esperados com igual ansiedade a cada estação. E eles não aparecem
sozinhos. Mesmo que soberanos em uma paisagem ressequida, a beleza dessas
árvores - que exibem flores em cachos, de cores vistosas - é exaltada pela questionável feiura das plantas mirradas do cerrado.
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Os ipês ficam ainda altivos ao lado de árvores que hibernam em forma de seu próprio esqueleto. Seus galhos aparentemente mortos, retorcidos, sem flores, sem
folhas, se recolhem para dar espaço à exuberância dos ipês em tons de roxo, rosa,
amarelo ou branco. Na paisagem desértica, eles ganham ainda mais destaque, o
que me faz pensar que a natureza é mesmo um belo exemplo de equilíbrio. Se brotassem todos juntos, teriam que dividir a majestade. Em apresentação solo, viram
reis absolutos, para os quais se dirigem aplausos, flashes, sorrisos e agradecimentos pela beleza da vida. Excesso é veneno para a magia. Sábios, os ipês.
(Adaptado de: DUARTE, Flávia. Eu não me canso dos ipês. Disponível em: http://blogs.correiobraziliense.com.br, 17.07.2017)

Está redigida com correção, clareza e coesão a seguinte frase:
a) Em cada região, os ipês ganham um significado especial, como no cerrado, aonde colore uma paisagem ressequida.
b) Considerada árvore-símbolo do Brasil, as flores do ipê nascem em cachos e não
dividem espaço com as folhas.
c) A fragilidade dos ipês não resiste à passagem do um vento mais forte, após a
qual o chão se colore de flores.
d) A beleza singular dos ipês já chamou à atenção vários poetas, a fim de cantarem, a delicadeza de suas flores.
e) Os ipês, com um florada que dura tão pouco tempo, que nos leva a refletir acerca do caráter efemero da vida.

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

98 de 101

INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS
Compreensão e Interpretação de Textos de Gêneros Variados
Prof. Bruno Pilastre

Letra c.
Vamos observar os desvios das alternativas a, b, d e e:
a) A forma correta é “cerrado, onde colore”.
b) A forma “Considerada” deve estabelecer predicação com o termo subsequente
(árvore), mas a presença do substantivo flores torna o texto sem coesão. Além
disso, não há hífen em árvore-símbolo.
d) Não há fenômeno de crase; uso inadequado de vírgula.
e) O período não está corretamente construído. Falta predicação. Além disso, a
palavra efêmero não está acentuada.
O gabarito preliminar indica a alternativa c como correta. No entanto, provavelmente houve erro de digitação, já que não se pode grafar do um (não pode haver
a sequência artigo + artigo). O correto seria “à passagem de um vento”. Essa
questão, portanto, é nula.

Questão 25    (FCC/DPE-AM/ASSISTENTE/2018) A expressão destacada em Leonardo da Vinci se mudou de Florença para Milão a serviço do duque como engenheiro,
arquiteto, escultor e pintor tem sentido equivalente ao de:
a) enquanto.
b) segundo.
c) mesmo.
d) tanto que.
e) pelo que.

Letra a.
A ideia é que Leonardo da Vinci exerceu a função de. Nesse sentido, a expressão
que substitui corretamente o como é enquanto (com a ideia de “enquanto filósofo, Sartre foi muito influente”).
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