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Aula 08

Vitoriosos alunos, esta é aula nº 08 do preparatório para o Instituto Nacional
da Seguridade Social.

Neste encontro, apresentarei os conceitos de Tipologia Textual,
Compreensão e Interpretação de textos, Coerência e Coesão e Significação
Contextual das Palavras.

Para melhor orientá-los em seus estudos, apresento o sumário abaixo a
vocês:
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Gênero Textual X Tipologia Textual

Inicialmente, é importante esclarecer que gênero textual e tipologia textual
não se confundem.

O gênero textual relaciona-se à função, ao objetivo do texto. A observância
dos títulos e da fonte (veículo material onde se encontra o texto) é muito importante
para se saber qual é o objetivo textual. Por exemplo, qual o objetivo do gênero
anúncio? É provocar uma atitude de compra. E do gênero manual de
instruções? Quem já teve contato com esse gênero sabe que a finalidade é
auxiliar na utilização adequada de algum aparelho. O gênero noticiário tem a
função de informar. Um editorial tem a finalidade de expor um fato. Por fim, o
gênero horóscopo, presente diariamente em jornais e revistas, apresenta a
finalidade de prever.

Com relação à tipologia textual, podemos dizer que há obediência a
aspectos linguísticos próprios, relacionados à estrutura do texto. Por exemplo, o
gênero noticiário, quando analisado sob a óptica estrutural, apresenta
características pertencentes a uma narrativa; por sua vez, o gênero horóscopo,
quanto ao modo de organização do discurso, contém características relativas a um
texto injuntivo (ou instrucional).
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Logo, é necessário observar o objetivo a que se destina o texto e as
técnicas/características pertinentes a cada tipo textual.

TIPOLOGIA TEXTUAL

Seguindo a tradição exigida em concursos públicos organizados pela banca
Fundação Carlos Chagas, abordaremos os tipos de textos mais recorrentes, sendo
classificados em narrativos, descritivos, injuntivos (instrucionais) e
dissertativos (expositivos ou argumentativos). Por ser o texto dissertativo-
-argumentativo a modalidade discursiva mais recorrente em concursos públicos,
daremos ênfase a essa tipologia.

Dificilmente encontra-se um texto que apresente características
exclusivamente narrativas, descritivas, injuntivas ou dissertativas (expositivas ou
argumentativas). Em provas, é frequente a combinação de características inerentes
a esses tipos de textos em uma só superfície textual, mas, normalmente, há a
predominância de uma dessas formas. Assim, devemos dizer que “O texto é
predominantemente” narrativo, descritivo, injuntivo ou dissertativo (expositivo ou
argumentativo).

Vocês podem me perguntar: Fabiano, como saberemos se um texto possui
predominantemente características narrativas, descritivas, injuntivas ou
dissertativas?

Meus amigos, por isso estudaremos as características dos principais tipos de
textos.

O TEXTO NARRATIVO

Definição

Narrar é contar uma história, uma sequência de fatos ocorridos em
determinado local e tempo. Em outras palavras, é o retrato de um fato real ou
imaginário contado por um narrador.

Para que vocês consigam compreender uma narração, é preciso que o
narrador evidencie:

- O fato ocorrido;

- O motivo de sua ocorrência;

- De que forma ocorreu; e

- Com quem o fato ocorreu.

Para tanto, é necessário conhecer os elementos básicos de um texto
narrativo: narrador, personagem, espaço, tempo e enredo.

NARRADOR - é aquele que relata os fatos. A história pode ser narrada por
um narrador-personagem (1ª pessoa) ou por um narrador-observador
(3ª pessoa).
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Conceito Exemplo
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É uma personagem que, ao mesmo tempo,
participa da história e narra os
acontecimentos. Em outras palavras, a
personagem vê os  fatos de dentro da
história (ponto de vista interno). Com o
narrador-personagem, o foco narrativo é de
1ª pessoa, sendo marcado pelo emprego do
pronome pessoal reto eu, além de suas
formas oblíquas  correspondentes (me,
mim). Com o narrador-personagem, a
narração é subjetiva, isto é, os fatos são
narrados de acordo com os sentimentos e
as emoções daquele que narra.

Contou-me um guia em
Buenos Aires, que quando se
diz que essa cidade é a mais
europeia das Américas,
muitas pessoas torcem o
nariz. Pura dor de cotovelo!
Quem conhece Buenos Aires
como eu, sabe que isso é
verdade.
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Relata os acontecimentos da narrativa
como observador. Em outras palavras,
alguém está observando o fato de fora e o
relata. O foco narrativo é de 3ª pessoa,
sendo marcado tanto pelo emprego dos
pronomes ele(s), ela(s) quanto pelo uso de
verbos em 3ª pessoa.   Com o narrador-
observador, a narração é objetiva, ou seja,
aquele que relata os fatos narra-os sem
demonstrar seus sentimentos.

Ele morava numa cidade-
zinha do  interior. Tinha
nascido ali, conhecia todo
mundo. Era muito dado, dado
demais para o gosto da
mulher, que estava sempre de
olho nos salamaleques que
ele vivia fazendo para a
mulherada do lugar. Puras
gentilezas - dizia ele.

PERSONAGEM – é o elemento que participa da história. Pode ser pessoa,
coisa ou animal. O narrador deve sempre criá-la, pois não há narração sem
personagem.

Havendo mais de uma personagem, o narrador pode separá-las em
protagonista e antagonista. Esta (antagonista) é a personagem que se opõe à
principal. Aquela (protagonista) é a personagem principal, em quem se centraliza a
narrativa. Há, ainda, as personagens secundárias: são aquelas que participam dos
fatos, mas não constituem o núcleo da narrativa.

ESPAÇO (ou LUGAR) - é a localização física e geográfica dos fatos
narrados, a fim de estimular a imaginação do leitor. Vamos ver um exemplo.

“Muitos anos mais tarde, Ana Terra costumava sentar-se na frente de sua casa para
pensar no passado. E, no seu pensamento como que ouvia o vento de outros tempos e
sentia o tempo passar, escutava vozes, via caras e lembrava-se de coisas... O ano de 81
trouxera um acontecimento triste para o velho Maneco: Horácio deixara a fazenda, a
contragosto do pai, e fora para o Rio Pardo, onde se casara com a filha dum tanoeiro e se
estabelecera com uma pequena venda.” (Érico Veríssimo, O Tempo e o Vento)

Esse texto caracteriza-se narrativo, porque:



Língua Portuguesa para INSS
Teoria e questões comentadas

Prof. Fabiano Sales ʹ Aula 08

www.estrategiaconcursos.com.brProf. Fabiano Sales 44 de 92

 está situado no tempo (81);
 faz menção a lugares onde a trama (enredo) se desenvolve (frente da casa,
fazenda e Rio Pardo); e
 apresenta personagens (Ana Terra, Maneco e Horácio).

TEMPO - é o momento em que a história se passa. O tempo da narração
pode ser presente, passado ou futuro. Em narrativas, há o predomínio do tempo
passado (pretérito), pois essa tipologia textual tem como característica básica o “fato
consumado”, isto é, o fato narrado já ocorreu. Quando a intenção é a criação do
imaginário ou a sensação de fantasia, usa-se a forma do pretérito imperfeito do
indicativo.

Exemplo:

“João Gostoso era carregador de feira livre e morava no morro da Babilônia
num barracão sem número.

Uma noite, ele chegou ao Bar Vinte de Novembro.
Bebeu
Cantou
Dançou

Depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado."

(Manuel Bandeira)

O tempo da narrativa pode ser cronológico (linear, ocorrendo na ordem
natural dos fatos – por exemplo, um dia, uma semana) ou psicológico (a memória
do narrador – de acordo com as lembranças do narrador, a ordem dos
acontecimentos pode ser modificada).

Exemplo de tempo cronológico (tempo real)

Após o expediente, partiu para comemorar seu aniversário na casa de seus
queridos amigos. Sabia que lá haveria muita brincadeira, alegria e descontração.
Assim que chegou ao local, foi recebido alegremente por todos.

Exemplo de tempo psicológico (tempo mental)

Aguardava o socorro dos bombeiros para ser retirado das ferragens. Pensou
em sua vida, na família, nos amigos, nos planos que ainda não realizara. Tinha uma
esposa linda, muito carinhosa, e uma filha que só lhe trazia alegrias. Mas voltou a si
ao sentir as pernas presas nas ferragens.
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ENREDO - é definido como a trama desenvolvida em torno das personagens,
sendo formado pela  sequência de ações  (causa e efeito) que se desenrolam
durante a narrativa.

Memorizem isto: toda narração é marcada por uma progressão temporal!
O que pretendo dizer com isso? Que toda narração contém uma exposição, em
que se apresentam a ideia principal, as personagens e o espaço (ou lugar); um
desenvolvimento, em que se detalha a ideia principal, que, por sua vez, divide-se
em dois momentos distintos: a complicação (têm  início os “conflitos” entre as
personagens) e o clímax (ponto culminante); e um desfecho, que é a conclusão da
narrativa.

Exemplos:

O rapaz varou a noite inteira conversando com os amigos pela Internet (exposição).
O pai, quando acordou às seis horas, percebeu a porta do escritório fechada e a luz acesa
(complicação). O filho ainda estava no computador e não havia ido dormir. Sem que este
percebesse, trancou a porta por fora (clímax). Meia hora depois, o filho queria sair e teve
que chamar o pai, que abriu a porta (desfecho).

“João Gostoso era carregador de feira livre e morava no morro da Babilônia num
barracão sem número. (exposição)

Uma noite, ele chegou ao Bar Vinte de Novembro.
Bebeu
Cantou (complicação)
Dançou

Depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas (clímax) e morreu afogado
(desfecho)."

(Manuel Bandeira)

Narração
(s01008991538ín

tese)

Podemos dizer, em linhas gerais, que a narração conceitua-se por
apresentar:

 narrador participante  (narrador-personagem) ou não  (narrador-observador)
dos fatos narrados;

 personagens que vivenciam tais fatos, localizando-os no tempo e no espaço;

 fatos em sequência (progressão temporal), numa relação de causa e efeito.
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TIPOS DE DISCURSO

Há três tipos de discurso, a saber:

DISCURSO DIRETO – as personagens apresentam suas próprias palavras,
sendo precedidas dos chamados verbos declarativos, tais como falar, dizer,
responder, argumentar, confessar, ponderar, expressar etc.

O discurso direto  também  é marcado por alguns recursos de pontuação
(dois-pontos, travessão, aspas, mudança de linha), cuja finalidade é anunciar a
participação direta das personagens.

Exemplos:

(1) O servidor disse ao chefe:
– Pretendo fazer hora extra.

(2) – Pretendo fazer hora extra - disse o servidor ao chefe.

(3) O servidor disse ao chefe: “Pretendo fazer hora extra”.

(4) “Pretendo fazer hora extra”, disse o servidor ao chefe.

DISCURSO INDIRETO

Ocorre quando o narrador, com suas próprias palavras, transmite a fala das
personagens.

O discurso indireto apresenta os verbos declarativos (falar, dizer,
responder, argumentar, confessar, ponderar, expressar etc.), sendo marcado
também pela subordinação (oração subordinada substantiva objetiva direta) entre
as orações, com as conjunções integrantes que e se.

Exemplo: O servidor disse ao chefe que pretendia fazer hora extra.

01008991538

TRANSPOSIÇÃO DE DISCURSO

Discurso Direto Discurso Indireto

Enunciado em 1ª ou 2ª pessoa.
Ex.: “O aluno disse:

- Irei à escola.”

Verbo no presente do indicativo.
Ex.: “O aluno disse:

- Sou estudioso.”

Verbo no pretérito perfeito do indicativo.
Ex.: “O aluno disse:

- Estudei ontem.”

Enunciado em 3ª pessoa.
Ex.: “O aluno disse que iria à escola.”

Verbo no pretérito imperfeito do
indicativo.
Ex.: “O aluno disse que era estudioso.”

Verbo no pretérito mais-que-perfeito do
indicativo.
Ex.: “O aluno disse que estudara ontem.”
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TRANSPOSIÇÃO DE DISCURSO

Discurso Direto Discurso Indireto

Verbo no futuro do presente.
Ex.: “O aluno disse:

- Estudarei muito.”

Verbo no imperativo, presente do
subjuntivo ou futuro do subjuntivo.
Ex.: “-Não faça escândalo - disse o aluno.”

Oração justaposta.
Ex.: “O aluno disse: - A prova está fácil.”

Oração interrogativa direta.
Ex.: “O aluno perguntou:

- Lá é bom?”

Pronomes demonstrativos de 1ª (este, esta,
isto) ou 2ª (esse, essa, isso) pessoas.
Ex.: “O aluno disse:

-Esta é a prova.”

Advérbios de lugar aqui e cá.
Ex.: “O aluno disse:

Aqui está a prova.”

Presença de vocativo.

Ex.: Você vai aplicar a prova, professor? –
perguntou o aluno.

Verbo no futuro do pretérito.
Ex.: “O aluno disse que estudaria muito.”

Verbo no pretérito imperfeito do
subjuntivo.
Ex.: “O aluno disse que não fizesse
escândalo.”

Oração com conjunção.
Ex.: “O aluno disse que a prova estava
fácil.”

Oração interrogativa indireta (forma
declarativa).
Ex.: “O aluno perguntou se lá era bom.”

Pronome demonstrativo de 3ª pessoa
(aquele, aquela, aquilo).
Ex.: “O aluno disse que aquela era a
prova.”

Advérbio de lugar ali e lá.
Ex.: “O aluno disse que ali estava a prova.”

Presença de objeto indireto na oração
principal.

Ex.: O aluno perguntou ao professor se
ele aplicaria a prova.

DISCURSO INDIRETO LIVRE

O discurso indireto livre ocorre quando as falas da personagem e do
narrador se misturam (narrador onisciente – aquele que, além de conhecer os
fatos, sabe em que a personagem está pensando), isto é, a fala da personagem é
incluída no discurso do narrador. Nesse tipo de discurso, não há verbos
declarativos e recursos de pontuação (dois-pontos, travessão, aspas, mudança de
linha). Essa mistura ocasiona um monólogo da personagem.

Exemplo:

"Aperto o copo na mão. Quando Lorena sacode a bola de vidro a neve sobe tão
leve. Rodopia flutuante e depois vai caindo no telhado, na cerca e na menininha de capuz
vermelho. Então ela sacode de novo. ‘Assim tenho neve o ano inteiro’. Mas por que neve o
ano inteiro? Onde é que tem neve aqui? Acha linda a neve. Uma enjoada. Trinco a pedra de
gelo nos dentes."

(Lygia Fagundes Telles, As meninas)
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Notamos que a primeira frase em destaque pertence ao narrador, todavia a
segunda se confunde entre narrador e personagem. Com esse recurso, a narrativa
se torna mais fluente, aproximando narrador e personagem.

O TEXTO DESCRITIVO

Definição

Podemos definir descrição como o “retrato” de uma sequência de
características, de impressões, de detalhes  sobre uma pessoa, um “objeto”,
podendo ser um animal, um ambiente ou uma paisagem.

Na descrição, há valorização dos processos verbais não significativos ou de
ligação, ou seja, os verbos de ação ou movimento são secundários. Nessa tipologia
textual, o tempo verbal é o presente do indicativo ou o pretérito imperfeito.
Entretanto, utilizam-se em maior número as formas nominais do verbo (gerúndio,
particípio ou infinitivo), proporcionando a imobilidade do objeto descrito.

Exemplo:

“Estavam no pátio de uma fazenda sem vida. O curral deserto, o chiqueiro das
cabras arruinado e também deserto, a casa do caseiro fechada, tudo anunciava abandono.”

(Graciliano Ramos, Vidas Secas)

O parágrafo é descritivo, pois:

 são relatadas imagens, cenas, lugares, com adjetivações (fazenda sem vida,
curral deserto) de um lugar concreto (pátio); e
 os acontecimentos são simultâneos, isto é, não há progressão temporal nem
transformação de estado (as cenas ocorrem ao mesmo tempo na fazenda)

Tipos de Descrição

De acordo com o “objeto” descrito, a descrição pode ser:

CONCEITO EXEMPLO

D
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ão
O

bj
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a

(E
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ss
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a)

O autor descreve o “objeto” de forma precisa e
imparcial, sem emitir opinião, ou seja, quem
descreve mostra a realidade  concreta, com
uma perspectiva isenta e imparcial. A descrição
objetiva é marcada, predominantemente, pela
linguagem denotativa, aproximando o “objeto”
da realidade, por substantivos concretos e por
adjetivos pospostos.

Ele tem uma estrutura de
madeira, recoberta de espu-
ma. Sobre a espuma há um
tecido grosso. É o sofá da
minha sala.
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(Im
pr

es
si

on
is

ta
) O autor descreve o “objeto” de forma emotiva,

fazendo uso de adjetivos, locuções adjetivas,
orações adjetivas e verbos de estado. Quem
descreve apresenta uma visão pessoal e
parcial, na tentativa de impressionar o leitor.
A descrição subjetiva é marcada, predominan-
temente, pela linguagem conotativa, por subs-
tantivos abstratos e por adjetivos antepostos.

Monique era magra, muito
fina de corpo, com uma cor
morena. Tinha as pernas e os
braços muito longos e uma
voz ligeiramente rouca.

D
es

cr
iç

ão
Es

tá
tic

a Na descrição estática,  autor e “objeto” estão
parados, sem movimentar-se. É semelhante a
uma fotografia, em que o autor faz uma
descrição  detida  e atenta do “objeto” ou  do
lugar que observa.

Tem trinta anos, mas
aparenta mais de quarenta.
Sentado no velho sofá de
couro, olhos fechados, pensa
nos amigos ausentes ...

D
es

cr
iç

ão
D

in
âm

ic
a

Na descrição dinâmica, enquanto o autor está
parado,  o “objeto”  descrito movimenta-se. É
uma cena em movimento, a qual exige muita
concentração do observador.

“Ficava grande parte do dia
em pé, andando de mesa em
mesa. Um prazer de tirar os
sapatos, as meias, mexer os
dedos dos pés ...”
(Jorge Amado)

D
es

cr
iç

ão
Fí

si
ca O autor descreve traços físicos da personagem:

altura, cor dos olhos, cabelo, forma do rosto, do
nariz, da boca, porte, trajes.

Sua  pele era muito  branca,
os olhos azuis, bochechas
rosadas. Estatura mediana,
magra. Parecia um anjo.

D
es

cr
iç

ão
Ps

ic
ol

óg
ic

a

O autor apresenta o comportamento da
personagem, seus hábitos, atitudes e
personalidade.

Era sonhadora. Desejava
sempre o impossível e
recusava-se  a ver a
realidade.

01008991538

ESTRUTURA DA DESCRIÇÃO

Estruturalmente, a descrição deve ser dividida em:

 Primeiro parágrafo – Introdução: parte do texto em que devem ser
apresentados os aspectos gerais – externos e/ou e internos, referentes à
procedência do “objeto” ou à sua localização;

 Parágrafo(s) central(is) – Desenvolvimento: parte do texto em que são
detalhadas as características físicas e/ou psicológicas do “objeto” descrito;

 Último parágrafo – Conclusão: parte do texto em que são mencionados os
demais aspectos gerais do “objeto” (utilidade ou característica que o represente
como um todo).
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Exemplos:

Este pequeno objeto que ora descrevemos encontra-se numa sala de aula e

serve para escrever. Tem mais ou menos dez centímetros e lembra um  lápis,

estética e funcionalmente: uma de suas extremidades é menos grossa que a outra

e, para ser usado, precisa estar entre os dedos. É pressionado de encontro ao

quadro, causando riscos que têm a forma pretendida por quem o manipula.

(aspectos gerais)

O material de que é feito, o gesso, confere-lhe peso e consistência

insignificantes. À medida que é usado, vai-se decompondo, sendo visível também a

poeira que dele resulta. (características físicas)

Não há variedade de modelos: qualquer um apresenta o formato básico.

Diferentes são as cores, pois há os azuis, os amarelos, os vermelhos e outros mais.

Está presente em todas as salas de aula convencionais, pois se trata de um valioso

instrumento no exercício da atividade docente. (aspectos gerais)

“Este pequeno objeto que agora descrevemos encontra-se sobre uma mesa

de escritório e sua função é a de prender folhas de papel. (aspectos gerais)

Tem o formato semelhante ao de uma torre de igreja. É constituído por um

único fio metálico que, dando duas voltas sobre si mesmo, assume a configuração

de dois desenhos (um dentro do outro), cada um deles apresentando uma forma

específica. Essa forma é composta por duas figuras geométricas: um retângulo cujo

lado maior apresenta aproximadamente três centímetros e um lado menor de cerca

de um centímetro e meio; um dos seus lados menores é, ao mesmo tempo, a base

de um triângulo equilátero, o que acaba por torná-lo um objeto ligeiramente

pontiagudo. (características físicas)

O material metálico de que é feito confere-lhe um peso insignificante. Por ser

niquelado, apresenta um brilho suave. Prendemos as folhas de papel, fazendo com

que elas se encaixem no meio dele. (características físicas)

Está presente em todos os escritórios onde se necessitam separar folhas em

blocos diferenciados.   Embora aparentemente insignificante, dadas as suas

reduzidas dimensões, é muito útil na organização de papéis.” (aspectos gerais)
(Branca Granatic, Técnicas básicas de redação)
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Descrição
(síntese)

Podemos dizer, em linhas gerais, que a descrição:

 caracteriza-se por meio de imagens ou palavras, seres, processos, cenas e
lugares;

 emprega termos com função adjetiva (adjetivos, locuções adjetivas, orações
adjetivas) e verbos de ligação;

 estabelece comparações (metáforas, por exemplo);

 faz inferências a impressões sensoriais: cores, formas, gostos, cheiros, sons
etc.

Vamos visualizar as diferenças entre narração e descrição:

NARRAÇÃO DESCRIÇÃO

Fatos não simultâneos, marcando
uma temporalidade (há progressão
temporal).

Fatos simultâneos, concomitantes,
marcando uma atemporalidade
(ausência de progressão temporal).

É dinâmica, com presença de
verbos significativos, uma vez que o
importante é a ação, isto é, o que
aconteceu.

É estática, isto é, destituída de ação;
o ser, o objeto ou o ambiente têm
mais importância.

Destaca as relações lógicas, as
causalidades. Em outras palavras,
sempre haverá o desenrolar de um
fato: a ação; a presença de quem
participa do fato: a personagem;
o lugar em que ocorre fato:
o espaço; o instante em que ocorre
o fato: o tempo; alguém que conta o
fato: o narrador; e o fato pro-
priamente dito: o enredo.

Destaca os seres, os objetos,  im-
pondo-lhes características. Por
essa razão, as frases têm como
destaque o substantivo (representa
cenas, paisagens, ambientes, seres,
coisas e estados psíquicos) e o
adjetivo (indica aspectos mais
característicos, representando o
registro de impressões sobre o
descrito, marcando cor, sonoridade,
textura, aroma ou sabor).



www.estrategiaconcursos.com.brProf. Fabiano Sales 1212 de
92

Língua Portuguesa para INSS
Teoria e questões comentadas

Prof. Fabiano Sales ʹ Aula 08

Exemplo de parágrafo narrativo

Eram sete horas da noite em São Paulo e a cidade toda se agitava naquele clima de
quase tumulto típico dessa hora. De repente, uma escuridão total caiu sobre todos como
uma espessa lona opaca de um grande circo. Os veículos acenderam os faróis  altos,
insuficientes para substituir a iluminação anterior.

Esse texto caracteriza-se narrativo, pois:

 relata fatos concretos, num espaço concreto (São Paulo) e tempo definido
(sete horas da noite); e

 os fatos narrados não são simultâneos: há mudança de um estado para
outro, e, por isso, existe uma relação de anterioridade e posteridade entre os
enunciados (antes “... a cidade toda se agitava” e depois “... uma escuridão total
caiu sobre todos ...”).

Exemplo de parágrafo descritivo

Eis São Paulo às sete horas da noite. O trânsito caminha lento e nervoso. Nas ruas,
pedestres apressados se atropelam. Nos bares, bocas cansadas conversam, mastigam e
bebem em volta das mesas. Luzes de tons pálidos incidem sobre o cinza dos prédios.

O parágrafo é descritivo, pois:

 são relatadas várias adjetivações (trânsito lento e nervoso; pessoas
apressadas; bocas cansadas) de um lugar concreto num ponto estático do tempo
(Eis São Paulo às sete horas da noite);

 os acontecimentos são simultâneos – ou concebido como se fossem –, isto é,
não há progressão temporal entre os enunciados (tudo ocorre às sete horas da
noite).

O TEXTO01008991538 INJUNTIVO

Definição

O texto injuntivo (ou instrucional) é aquele que, através de uma linguagem
apelativa, tem como objetivo persuadir o leitor/alocutário a realizar uma ação ou a
adotar determinado comportamento.

Nessa tipologia textual, exprimem-se ordens, pedidos,  sugestões,
orientações. Além disso, o texto injuntivo é marcado pelo emprego de formas
verbais no imperativo, seja no afirmativo, seja no negativo, e pelo uso da segunda
pessoa (pronomes tu e você) para aproximar o receptor da mensagem.

Essa tipologia é muito recorrente em textos publicitários, propagandas,
receitas, manuais, leis, horóscopos, provérbios e discursos políticos. Vejam.
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(Encarte pôster, inserido na ed. 147, revista VendaMais, de julho de 2006.)

No texto acima, encontramos formas verbais no imperativo (“sonhe”,
“estude”, “analise”, “reveja” etc.) – denotando ordem, pedido – e a forma pronominal
“você”, empregadas com a intenção de aproximar receptor e mensagem. São
características do texto injuntivo.

Essa  é para quem é mais “antigo” (eu, por exemplo...rs).  Quem não se
recorda da famosa propaganda da Garoto? Vejam abaixo:

“Compre Baton. Compre Baton. Seu filho merece Baton!”

01008991538
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No anúncio, percebe-se a clara intenção de persuadir o receptor da
mensagem, levando-o à compra do produto. Como os publicitários conseguiram
obter esse efeito? Através do emprego de formas imperativas (“Compre, Compre”),
aproximando, mais uma vez, mensagem e receptor.

Injunção
(síntese)

Podemos dizer, em síntese, que o texto injuntivo:

 caracteriza-se por uma linguagem apelativa, direta e persuasiva;

 emprega formas verbais no imperativo (afirmativo ou negativo); e

 lança mão de formas pronominais de segunda pessoa (tu e você), com a
intenção de aproximar receptor e mensagem.

A partir de agora, entramos no objeto da prova Discursiva – Redação, ou
seja, estudaremos o texto dissertativo. Apertem o cinto e venham comigo!

Definição

O TEXTO DISSERTATIVO

Podemos definir dissertação como a apresentação de fatos ou a emissão de
uma opinião, baseada em argumentos, acerca de um determinado assunto.

Existem dois tipos de dissertação: a expositiva (objetiva) e a
argumentativa (subjetiva).

O texto dissertativo expositivo (objetivo), também conhecido com
informativo, é aquele em que o autor não defende sua opinião. Em outras palavras,
o autor apenas explica as ideias, sem preocupar-se em convencer os leitores, tendo
por objetivo apenas   informar, apresentar, definir ou explicar o fato aos
interlocutores. Esse tipo de texto é usado na imprensa, em livros didáticos, em
enciclopédias, em biografias e em revistas de divulgação técnica e científica.
Exemplo:

Cor da casca depende da ração

Por que existem ovos de  galinha com a casca  branca  e outros com  a casca
marrom? Há algumas diferenças nutritivas, entre elas a cor da casca dos ovos, que
dependem basicamente da composição da ração que é dada à galinha. “Existem várias
opções de composição. Cada criador escolhe a que mais se adapta ao tipo de animal que
está criando”, explica a engenheira de alimentos Eney Martucci, da Universidade Estadual
de Campinas (Unicamp), em São Paulo. Se houver, por exemplo, beterraba ou cenoura na
ração, a coloração da casca será alterada e ela ficará mais escura. A cor do ovo, portanto,
não tem relação com a cor da galinha que o gerou.

(Revista Superinteressante, novembro de 1995, com adaptações)
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Com uma abordagem objetiva, o autor do texto acima tem por finalidade
apenas informar o leitor acerca do motivo que acarreta as diferenças entre as cores
dos ovos: a ração que é oferecida à galinha.

Exposição

Em resumo, podemos dizer que o texto expositivo (ou informativo) apresenta:

 objetividade – vocabulário preciso e denotativo;

 impessoalidade/imparcialidade – o autor não emite opinião; apenas expõe o assunto;

 documentação – o autor baseia as informações em testemunhos de autoridades,
citar fontes etc.

Já o texto dissertativo argumentativo (subjetivo) tem como finalidade o
desenvolvimento de um tema, sendo composto por opiniões do autor acerca do
assunto. É baseado em argumentos que pretendem persuadir o leitor.

Exemplo:
Preconceito contra a roça

A sociedade brasileira, infelizmente, enxerga seu universo rural com preconceito.
Em decorrência, menospreza a importância da agropecuária na geração de emprego e da
renda nacional. Pior, atribui ao setor uma pecha negativa: o moderno está na cidade; o
atraso, na roça.

Razões variadas explicam esse terrível preconceito. Suas origens remontam ao
sistema latifundiário. Com a acelerada urbanização, o violento êxodo rural subverteu, em
uma geração, os valores sociais: quem restou no campo virou passado. As distâncias
geográficas do interior, a defesa ecológica, a confusão da reforma agrária, o endividamento
rural, todos esses fatores explicam a prevenção contra o ruralismo.

Na linguagem popular, o apelido depreciativo é sempre da agricultura. Fulano é
burro, vá plantar batatas! Nas finanças, o malandro é laranja. Que pepino, hein? Um grande
abacaxi! Ninguém usa comparações positivas: íntegro como boi, bonito qual jequitibá! Na
música, a sanfona, ou a viola, é brega. Pior de tudo, nas festas juninas, crianças são
vestidas com calças remendadas, chapéu de palha desfiado e, pasmem, dentes pintados de
preto para parecerem banguelas.

Triste país que deprecia suas origens. Um misto de desinformação e preconceito
que impede que a agricultura ressalte sua força e seu valor. As mazelas do campo - ainda

são muitas - suplantam, na mídia, os benefícios da modernidade rural. Os meios de
comunicação focalizam seus problemas e não as vitórias alcançadas. Miopia cultural.

(Xico Graziano. O Estado de S. Paulo, Caderno 2º, 25/7/2001, com adaptações.)

No texto acima, o autor claramente demonstra seu ponto de vista ao criticar
a depreciação do universo rural feita sociedade brasileira. Para a defesa de sua
tese, o autor tenta persuadir o leitor, evidenciando a importância da agropecuária na
geração de emprego e da renda nacional, fazendo uso de modalizadores –
indicadores de opinião (“infelizmente”, “pior”, “terrível”) – e de expressões
contrárias ao preconceito (“Miopia cultural”).
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Agora, vamos praticar com alguns exercícios de fixação.

1. Leia os parágrafos a seguir e marque:

(1) – Narração (4) – Dissertação expositiva
(2) – Descrição (5) – Dissertação argumentativa
(3) – Injunção

( ) "Existem momentos em que autoridades públicas adotam decisões que levam o
observador comum a duvidar de suas condições para ocupar os cargos para os
quais foram designados, ou então, a admitir que algo mais, não revelado ao comum
dos mortais - nós todos - existe por detrás dos aparentes absurdos."

(Jornal Almanara)

( ) "As folhas das árvores nem  se mexiam; as carroças de água passavam
ruidosamente a todo instante, abalando os prédios; e os aguadeiros, em manga de
camisa e pernas arregaçadas, invadiam sem cerimônia as casas para encher as
banheiras e os potes." (Aluísio de Azevedo)

( ) “Irene preta
"Irene boa
"Irene sempre de bom humor" (Manuel Bandeira)

( ) “O PREVINVEST padrão de vida durante a aposentadoria. Com ele, você pode
escolher o tipo de fundo de investimento em que você quer aplicar seus recursos, o
valor da contribuição ou da renda desejada e a partir de quando pretende receber o
benefício. O PREVINVEST é oferecido em duas modalidades: PGBL e VGBL. (...)”

(Prova da CAIXA. Caderno 15 – 1 – Cargo: Técnico Bancário)

( ) "O homem é um animal político, portanto, animal que só se desenvolve em
sociedade, dependente, para sobreviver, da interação de indivíduos, grupos ou
clãs." (R. A. Amaral Vieira)

( ) “A exploração do trabalho infantil fere os direitos que a criança tem de viver
com plenitude a infância: a criança que queima esta etapa de sua vida amadurece
muito cedo, o que pode trazer-lhe problemas psicológicos sérios na fase adulta; Eis
porque, independentemente do que consta nas leis e nos estatutos dos menores, a
criança não deve trabalhar. Ela deve brincar o suficiente para ser um adulto
equilibrado e feliz.”

( ) “O Cacique estava indo de trem para a cidade para assinar um Tratado de Paz
com o branco. Ia ele e o ajudante de ordens ao lado. De repente, o Cacique vira-se
para o ajudantes de ordens e diz:

– Ajudante Pomba Roxa, Cacique Touro Sentado tem sede. Buscar água.
Pomba Roxa pegou o copo, foi ao toalete do vagão, voltou com o copo cheio

d’água. Cacique bebeu.”
(Ziraldo)
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GABARITO E COMENTÁRIOS

(4) Dissertação expositiva (ou objetiva) – Com uma abordagem objetiva, o autor
do texto tem por finalidade informar o leitor acerca das decisões adotadas pelas
autoridades públicas.

(2) Descrição dinâmica – Os “objetos” descritos estão em movimento: “as carroças
passavam”; “os aguadeiros (...) invadiam”. É caracterizada por seres “carroças” e
“aguadeiros”, cenas “passavam ruidosamente a todo instante, abalando os prédios”.
Tudo é atemporal, ou seja, ocorre ao mesmo tempo.

(2) Descrição física e psicológica – Manuel Bandeira descreve traços físicos e
psicológicos da personagem “Irene”: “preta”, “boa” e “sempre de bom humor”.

(3) Injunção – O texto tem como objetivo persuadir o leitor a aderir o PREVINVEST.
É marcado pelo emprego da forma pronominal você para aproximar o receptor da
mensagem, com uma linguagem apelativa e persuasiva: “é um excelente
investimento para quem quer manter seu padrão de vida durante a aposentadoria”.

(5) Dissertação argumentativa (ou subjetiva) – No trecho, o autor demonstra seu
ponto de vista ao fazer a conclusão “(...) portanto, animal que só se desenvolve em
sociedade, dependente, para sobreviver, da interação de indivíduos (...)”.

(5) Dissertação argumentativa (ou subjetiva) – O excerto é dissertativo-
-argumentativo, pois o autor defende a tese “os direitos da criança”, acerca do tema
“exploração infantil”: “Ela (a criança) deve brincar o suficiente para ser um adulto
equilibrado e feliz”.

(1) Narração – O trecho é narrativo por apresentar personagens envolvidos nos
enredo, o qual se desenvolve no tempo  e no espaço. Notem que os verbos
presentes são significativos, isto é, denotam ação – “estava indo”, “Ia”, “vira-se”,
“Buscar”, “foi”. A narração também é caracterizada pela presença do discurso direto,
marcado por verbos declarativos (“diz”) e por recursos de pontuação – dois-pontos,
travessão, aspas e mudança de linha.
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QUESTÕES DA FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS

1. (FCC-2011/Banco do Brasil)

01008991538
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Considerando-se o teor do texto, é correto afirmar que se trata de:

(A) narrativa sobre o sucesso do esporte brasileiro em todo o mundo, com destaque
para o futebol, bem mais popular.
(B) exposição de um ponto de vista pessoal  a respeito das qualidades dos
brasileiros na área dos esportes, particularmente no futebol.
(C) discussão aprofundada sobre os problemas socioeconômicos que levam atletas
brasileiros de destaque a sair do país.
(D) proposta de maior apoio aos esportistas brasileiros, para que possam dedicar-se
aos treinos e melhorar seu desempenho.
(E) depoimento de um ex-jogador em que se nota a decepção com os recentes
resultados negativos do futebol brasileiro.

Comentário: O texto apresenta uma exposição de impressões pessoais do autor
acerca das qualidades dos brasileiros na área dos esportes, notadamente no
futebol. No decorrer da superfície textual, o autor faz considerações que expõem
seu posicionamento sobre os jogadores que praticam futebol e o referido esporte,
conforme podemos confirmar com os trechos abaixo:

“O futebol acabou.” Esta frase ecoa nos ares brasileiros sempre que perdemos.
Para mim, esta frase ...” (linhas 1-2)

“E nada mais real do que o nosso futebol” (linhas 30-31)

“Não é à toa que nossos maiores jogadores desfilam seus dotes, espalhados por
todo o planeta” (linhas 37-38)

Gabarito: B.

2. (FCC-2011/TRE-RN)

Rio Grande do Norte: a esquina do continente

Os portugueses tentaram iniciar a colonização em 1535, mas os índios
potiguares resistiram e os franceses invadiram. A ocupação portuguesa só se
efetivou no final do século, com a fundação do Forte dos Reis Magos e da Vila de
Natal. O clima pouco favorável ao cultivo da cana levou a atividade econômica para
a pecuária.  O Estado tornou-se centro de criação de gado para abastecer os
Estados vizinhos e começou a ganhar importância a extração do sal – hoje, o Rio
Grande do Norte responde por 95% de todo o sal extraído no país. O petróleo é
outra fonte de recursos: é o maior produtor nacional de petróleo em terra e o
segundo no mar. Os 410 quilômetros de praias garantem um lugar especial para o
turismo na economia estadual.

O litoral oriental compõe o Polo Costa das Dunas - com belas praias, falésias,
dunas e o maior cajueiro do mundo –, do qual faz parte a capital, Natal. O Polo
Costa Branca, no oeste do Estado, é caracterizado pelo contraste: de um lado, a
caatinga; do outro, o mar, com dunas, falésias e quilômetros de praias praticamente
desertas. A região é grande produtora de sal, petróleo e frutas; abriga sítios
arqueológicos e até um vulcão extinto, o Pico do Cabugi, em Angicos. Mossoró é a
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segunda cidade mais importante.
Além da rica história, é conhecida por suas águas termais, pelo artesanato

reunido no mercado São João  e pelas salinas. Caicó, Currais Novos e Açari
compõem o chamado Polo do Seridó, dominado pela caatinga e com sítios
arqueológicos importantes, serras majestosas e cavernas misteriosas. Em Caicó há
vários açudes  e formações rochosas naturais que desafiam a imaginação do
homem. O turismo de aventura encontra seu espaço no Polo Serrano, cujo clima
ameno e geografia formada por montanhas e grutas atraem os adeptos do
ecoturismo.

Outro polo atraente é Agreste/Trairi, com sua sucessão de serras, rochas e
lajedos nos 13 municípios que   compõem a região. Em Santa Cruz, a subida ao
Monte Carmelo desvenda toda a beleza do sertão potiguar – em breve,
o local vai abrigar um complexo voltado principalmente para o turismo religioso. A
vaquejada e o Arraiá do Lampião são as grandes atrações de Tangará, que oferece
ainda um belíssimo panorama no  Açude do Trairi.

(Nordeste. 30/10/2010, Encarte no jornal O Estado de S. Paulo).

O texto se estrutura notadamente:

(A)  sob forma narrativa, de início, e descritiva, a seguir, visando a despertar
interesse turístico para as atrações que o Estado oferece.
(B) de forma instrucional, como orientação a eventuais viajantes que se disponham
a conhecer a região, apresentando-lhes uma ordem preferencial de visitação.
(C) com o objetivo de esclarecer alguns aspectos cronológicos do processo histórico
de formação do Estado e de suas bases econômicas, desde a época da
colonização.
(D) como uma crônica baseada em aspectos históricos, em que se apresentam
tópicos que salientam as formações geográficas do Estado.
(E) de maneira dissertativa, em que se discutem as várias divisões regionais do
Estado com a finalidade de comprovar qual delas se apresenta como a mais bela.

Comentário: Conforme vimos, dificilmente encontraremos um texto que apresente
características puramente narrativas, descritivas, injuntivas ou dissertativas. No
caso em tela, percebemos que o texto é iniciado por uma estrutura narrativa, situada
no espaço (Rio Grande do Norte) e no tempo (1535). Em seguida, o texto vai se
construindo com uma estrutura descritiva: não há progressão temporal entre os
enunciados, ou seja, os acontecimentos são simultâneos (ao final do século) – “A
ocupação portuguesa só se efetivou no final do século, com a fundação do Forte
dos Reis Magos e da Vila de Natal. O clima pouco favorável ao cultivo da cana
levou a atividade econômica para a pecuária. O Estado tornou-se centro de criação
de gado para abastecer os Estados vizinhos e começou a ganhar importância a
extração do sal”.

No segundo parágrafo, há o uso de adjetivações, conforme se percebe nas
linhas 11 e 12: “O litoral oriental compõe o Polo Costa das Dunas - com belas
praias, falésias, dunas e o maior cajueiro do mundo”. Há uma descrição do Polo
Costa Branca: “O Polo Costa Branca, no oeste do Estado, é caracterizado pelo
contraste: de um lado, a caatinga; do outro, o mar, com dunas, falésias  e
quilômetros de praias praticamente desertas”.
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No terceiro parágrafo, há alusão ao turismo de aventura: “O turismo de
aventura encontra seu espaço no  Polo Serrano, cujo clima ameno  e geografia
formada por montanhas e grutas atraem os adeptos do ecoturismo”.

Essas considerações são suficientes para que percebamos a intenção do
texto: despertar interesse turístico para as atrações oferecidas pelo estado do Rio
Grande do Norte.

Gabarito: A.

3. (FCC-2011/DPE-RS) A transformação da frase "Eu nunca parei de pensar sobre
isso", disse Goodwin” para discurso indireto é:

(A) Goodwin disse que nunca parara de pensar sobre aquilo.
(B) Goodwin diz que nunca tivera parado de pensar sobre aquilo.
(C) Goodwin disse: "Eu nunca parei de pensar sobre isso".
(D) Goodwin diz: "Eu nunca parei de pensar sobre isso".
(E) Goodwin disse o que pensava sobre aquilo.

Comentário: O enunciado da questão é marcado pelo discurso direto, haja vista a
presença do verbo “parar” no pretérito perfeito do indicativo, além do pronome
demonstrativo de 1ª pessoa “isso”. No discurso indireto, o narrador transmite, com
suas próprias palavras, a fala das personagens.  Esse tipo discursivo pode
apresentar os verbos declarativos (falar, dizer, responder, argumentar,
confessar, ponderar, expressar etc.) e é marcado pela subordinação entre as
orações, com as conjunções integrantes que e se. Sendo assim, para realizar a
transposição para o discurso indireto, deveremos:

- fazer uma construção subordinada entre as orações: “Goodwin disse que ...”;

- transpor a forma verbal “parei” para o pretérito mais-que-perfeito do indicativo
“parara”;

- usar o pronome demonstrativo de 3ª pessoa “aquilo”.

Logo, teremos a seguinte construção: “Goodwin disse que nunca parara de pensar
sobre aquilo”.

Gabarito: A.
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4. (FCC-2010/TRF-4ª REGIÃO)

“Ao se dirigir ao juiz, pediu-lhe o advogado de defesa que adiasse a sessão,
informando ao magistrado que sua principal testemunha estava adoentada e, por
essa razão, impossibilitada de comparecer. “

Indique a afirmação INCORRETA sobre o texto acima.

a) A presença de personagens e o encadeamento temporal  são traços que
autorizam qualificar esse texto como narrativo.
b) Em discurso direto, a fala correta do advogado seria: Solicito-lhe, Meritíssimo,
que adie a sessão, uma vez que minha principal testemunha encontra-se
adoentada, o que a impede de comparecer.
c) Há um encadeamento causal nesta sucessão de eventos: estava adoentada,
impossibilitada de comparecer e pediu-lhe o advogado de defesa que adiasse a
sessão.
d) Caso o advogado fosse um entusiasta dos latinismos, ele poderia,
adequadamente, usar a expressão tabula rasa, para indicar seu respeito ao
magistrado, e ipso facto, no sentido de por essa razão.
e) A  forma verbal estava, explícita em estava adoentada, está elíptica na
construção seguinte, impossibilitada de comparecer.

Comentário: Vamos analisar as opções.

A) Resposta correta. Segundo as lições de tipologia textual, a presença de
personagens é imprescindível à narrativa, isto é, sem personagem não há narração.
No excerto, as personagens são o juiz, o advogado e a testemunha. Essa tipologia
textual também é marcada pela progressão temporal entre os enunciados, sendo
característica de toda história narrada: Ao se dirigir ao juiz, pediu-lhe ...”.
B) Resposta correta. No discurso direto, as personagens apresentam suas próprias
palavras, o que ocorre no trecho apresentado na assertiva B.
C) Resposta correta. Toda narração é marcada por uma progressão temporal, ou
seja, contém uma exposição, em que se apresentam a ideia principal (adiamento
da sessão), as personagens (juiz, advogado e testemunha) e o espaço (tribunal –
ideia implícita); um desenvolvimento, em que se detalha a ideia principal, que se
divide em dois momentos distintos: a complicação (pedido de adiamento da
sessão) e o clímax (a testemunha estava adoentada); e um desfecho, que é a
conclusão da narrativa (o não comparecimento da testemunha).
D) Resposta incorreta. A expressão latina tabula rasa significa “ser humano ser
desprovido de qualquer conhecimento ou impressão. Logo, seria desrespeitosa com
o magistrado. Por sua vez, o latinismo ipso facto significa o “efeito em consequência
da ação em causa”. Por isso, seria adequado ao contexto, assumindo o sentido de
por essa razão.
E) Resposta correta. No trecho “sua principal testemunha estava adoentada e, por
essa razão, impossibilitada de comparecer.”, ocorreu o emprego da vírgula devido à
elipse (omissão) da forma verbal “estava”, evitando sua repetição no texto.

Gabarito: D.
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5. (FCC-2010/AL-SP)

Representatividade ética

Costuma-se repetir à exaustão, e com as consequências características do
abuso de frases feitas e lugares-comuns, que as esferas do poder público são o
reflexo direto das melhores qualidades e dos piores defeitos do povo do país.

Na esteira dessa convicção geral, afirma-se que as casas legislativas
brasileiras espelham fielmente os temperamentos e os interesses dos eleitores
brasileiros. É o caso de se perguntar: mesmo que seja assim, deve ser assim? Pois
uma vez aceita essa correspondência mecânica, ela acaba  se tornando um
oportuno álibi para quem deseja inocentar de plano a classe política, atribuindo seus
deslizes a vocações disseminadas pela nação inteira...

Perguntariam os cínicos se não seria o caso, então, de não mais delegar o
poder apenas a uns poucos, mas buscar reparti-lo entre todos, numa grande e
festiva anarquia, eliminando-se os intermediários. O velho e divertido Barão de
Itararé já reivindicava, com a acidez típica de seu humor: "Restaure-se a
moralidade, ou então nos locupletemos todos!".

As casas legislativas, cujos membros são todos eleitos pelo voto direto, não
podem ser vistas como uma síntese cristalizada da índole de toda uma sociedade,
incluindo-se aí as perversões, os interesses escusos, as distorções de valor. A
chancela da representatividade, que legitima os legisladores, não os autoriza em
hipótese alguma a duplicar os vícios sociais; de fato, tal representação deve ser
considerada, entre outras coisas, como um compromisso firmado para a eliminação
dessas mazelas. O poder conferido aos legisladores deriva, obviamente, das
postulações positivas e  construtivas de uma determinada ordem  social, que se
pretende cada vez mais justa e equilibrada.

Combater a circulação dessas frases feitas e lugares-comuns que pretendem
abonar situações injuriosas é uma forma de combater a estagnação crítica ? essa
oportunista aliada dos que maliciosamente se agarram ao fatalismo das "fraquezas
humanas" para tentar justificar os desvios de conduta do homem público. Entre as
tarefas do legislador, está a de fazer acreditar que nenhuma sociedade está
condenada a ser uma comprovação de teses derrotistas.

(Demétrio Saraiva, inédito) O velho e divertido Barão de Itararé já reivindicava (...): "Restaure-se a
moralidade, ou então nos locupletemos todos!".

Transpondo-se adequadamente o trecho acima para o discurso indireto, ele ficará:
O velho e divertido Barão de Itararé já reivindicava que

a) ou bem se restaurasse a moralidade, senão nos locupletaríamos todos.
b) fosse restaurada a moralidade, ou então que nos locupletássemos todos.
c) seja restaurada a moralidade, ou todos nos locupletávamos.
d) seria restaurada a moralidade, caso contrário nos locupletássemos.
e) a moralidade seja restaurada, quando não venhamos a nos locupletar.
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Comentário: Para transpor o discurso direto encontrado no trecho “O velho e
divertido Barão de Itararé já reivindicava (...): "Restaure-se a moralidade, ou então
nos locupletemos todos!”, será necessário fazer as seguintes modificações:

- transpor a forma “Restaure-se”, flexionada no imperativo, para a estrutura de voz
passiva analítica (SER + PARTICÍPIO), flexionada no pretérito imperfeito do
subjuntivo “fosse restaurada”;

- transpor a forma “locupletemos”, flexionada no imperativo, para o pretérito
imperfeito do subjuntivo “locupletássemos”.

Dessa forma, a transposição do discurso direto para o indireto seria:

O velho e divertido Barão de Itararé já reivindicava que fosse restaurada a
moralidade, ou então que nos locupletássemos todos.

Gabarito: B.

COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS

Antes de passar propriamente para o estudo da compreensão e da
interpretação textual, é necessário esclarecer o que é texto.

Texto não é um aglomerado de palavras e de frases desconexas, mas, sim,
um todo, com unidade de sentido e intencionalidade do discurso. Em outras
palavras, texto é qualquer mensagem, todo tipo de comunicação de sentido
completo, oral ou escrita (não se restringe à linguagem escrita).

Para Platão e Fiorin, é possível tirar duas conclusões de noção de texto:

- “uma leitura não pode basear-se em fragmentos isolados do texto, já que o significado
das partes é determinado pelo todo em que estão encaixadas.”

- “uma leitura, de um lado, não pode levar em conta o que não está no interior do texto e,
de outro lado, deve levar em conta a relação, assinalada de uma forma ou de outra, por
marcas textuais, que um texto estabelece com outros.”

Meus alunos, quero dizer o seguinte a vocês: uma frase só fará sentido no
texto, o qual, por sua vez, só terá sentido no discurso. Por exemplo, em um dia de
muito frio, se o interlocutor estiver em um ônibus, olhar para a janela e disser “Que
frio!”, entenderemos que ele deseja que a janela seja fechada.

Outro exemplo: se, de repente, alguém grita “Fogo!”, é óbvio que, em geral,
nossa primeira reação será sair correndo, o que nos permite chegar à conclusão
de que a mensagem foi compreendida.

Com isso, percebemos que a situação em que se produz a linguagem e a
intenção dos interlocutores, clara ou subentendida, é essencial ao entendimento
do texto.
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DICAS DE LEITURA

 Ideia-chave

Uma boa dica de leitura de textos é dividir os parágrafos (ou partes dele),
fazendo um resumo da(s) ideia(s) principal(is) apresentada(s) em cada um. É a
técnica das ideias-chave.

 Palavra-chave

Outra boa estratégia de leitura é buscar as palavras mais importantes de
cada parágrafo. Elas constituirão as palavras-chave do texto, em torno das quais
as outras se organizarão e criarão um intercâmbio de significação para produzirem
sentidos.

As palavras-chave  representam uma síntese temática, contêm a  ideia
central do texto. Funcionam como uma chave que introduz o leitor ao assunto
principal da mensagem. A correlação entre texto e título, em geral, é feita através
das palavras-chave. Portanto, nem sempre é preciso saber a acepção de todas as
palavras do texto para compreendê-lo.

Por adquirir tal importância na estrutura textual, as palavras-chave
normalmente aparecem ao longo de todo o texto das mais variadas formas:

repetidas, modificadas, retomadas por sinônimos etc. Elas estruturam o
caminho da leitura, levando o receptor a compreender melhor o texto.

 Inferência lexical

A inferência lexical faz parte de uma série de recursos utilizados para
identificar o sentido da mensagem que se deseja entender, ou seja, é um recurso
que auxilia na compreensão do texto.

É um procedimento usado por nós desde “bebês”, na linguagem verbal e
desde a alfabetização, na linguagem escrita. Por exemplo, um bilhete mal escrito,
com partes apagadas, expressões desconhecidas ou estrangeirismos, muitas vezes
não impede o entendimento da mensagem.

Do vocabulário que utilizamos hoje, apenas algumas poucas palavras
procuramos no dicionário ou alguém nos disse seu significado. O conhecimento do
significado da grande maioria foi através da dedução pelo contexto. As palavras
adquirem um sentido peculiar, às vezes único, dependendo do contexto. Somente
através do uso podemos determinar, com exatidão, o seu significado.

Quando precisamos saber o significado de uma palavra ou expressão que
desconhecemos e que é fundamental para a compreensão do texto ou para
respondermos a uma pergunta proposta, devemos buscar um significado que se
adapte ao contexto, através das informações verbais e não-verbais que já
possuímos ou pela posição na frase ou pela classe gramatical.

Além das estratégias disponíveis, podemos fazer uso da analogia e de
conhecimentos prévios sobre o assunto. É preciso ter cautela, entretanto, com o
que chamamos de “conhecimento prévio” ou “conhecimento de mundo”. Isso
porque, muitas vezes, uma questão pode levar vocês a extrapolar, a responder não
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vocês conhecem.

 Enunciados das perguntas

Para compreendermos os enunciados das perguntas, devemos utilizar as
mesmas estratégias de leitura que utilizamos para o texto (a busca das
palavras/ideias-chaves, a dedução pelo contexto etc.).

A partir do enunciado da pergunta, decidimos o que vamos buscar no texto,
se a ideia global, uma referência numérica ou uma informação específica.

Caso o enunciado mencione tema ou ideia principal, procurem a resposta
nos parágrafos de introdução e/ou conclusão. É comum retomada do principal
conteúdo apresentado. Se, no enunciado, o examinador mencionar argumento,
procurem a resposta nos parágrafos de desenvolvimento.

Vamos ver como aplicar alguns conceitos apresentados.

6. (FCC-2005/TCE-MA)

Com as agravantes do desmatamento e do aquecimento global, a seca na
Amazônia ganha alguns contornos de novidade que se dissipam no longo do curso
da história da região. De acordo com o meteorologista Pedro Dias, do Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), a atual redução das chuvas se encaixa
no padrão de ciclos observado na Amazônia no último século. É o que os técnicos
chamam de “variabilidade decadal do Oceano Pacífico”, que impacta o Atlântico.

Os regimes de chuvas ao norte e ao sul do Rio Amazonas se têm alternado,
em ciclos de três décadas, ao longo de 120 anos. Nos anos 40, 50 e 60 choveu
menos na Amazônia. Nas três décadas seguintes, as chuvas aumentaram. Agora,
no início do século XXI, a região pode estar começando um novo ciclo de 10% a
15% a menos de chuva, assim como aconteceu no início do século XX. “Nos
últimos 100 a 120 anos, os ciclos têm sido bastante regulares”, diz.

Coincidentemente, as variações possivelmente causadas pelo efeito estufa
também são da ordem de 10% a 15%. “Há um consenso de que o aumento do
efeito estufa já tem uma grande magnitude comparável à da variação natural”,
registra Pedro Dias. Assim, o que poderia acontecer, falando grosseiramente, é
que a variação causada por esse efeito venha se somar à variação natural,
duplicando o impacto sobre o ambiente. O meteorologista salienta, em qualquer
caso, que se trata de variações médias ao longo de três décadas, e não de ano a
ano, quando o comportamento pode ser bem diferente.

Numa escala maior de tempo, a atual seca se torna mais relativa. Entre 5
mil e 3 mil anos atrás, onde hoje existe floresta, havia grandes extensões de
savana, característica de regiões com longos períodos de seca. Também há
registros de grandes variações nas chuvas e de períodos em que os rios baixaram,
causando mudanças significativas na fauna e na flora, lembra Virgílio Viana,
Secretário do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Amazonas.

“Esta é a maior seca com internet e cobertura em tempo real”, ironiza
Elpídio Gomes Filho,   Superintendente da   Administração das Hidrovias da
Amazônia Ocidental (Ahimoc). Adaptados a grandes variações de profundidade
dos rios entre os períodos de chuva e de estiagem, os portos da Amazônia têm um
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sistema de braços flutuantes – inventado pelos ingleses – que sobem e descem,
acompanhando a superfície da água.

“Os rios sobem 14 metros durante 6 meses e descem 14 metros durante 6
meses, de forma previsível, milenar e regularmente, assegura Elpídio.

(Adaptado de Lourival Sant’Anna. O Estado de S. Paulo, 16 de outubro de 2005, A 13).

A frase que resume corretamente o texto é:

(A) Efeito estufa determina escassez de chuvas na Amazônia.
(B) Seca dá início a novo ciclo, diz especialista.
(C) 2005 é o ano da maior seca em toda a região amazônica.
(D) Desmatamento na Amazônia determina o aquecimento global.
(E) Meios de comunicação mascaram conseqüências da seca na Amazônia.

Comentário: O primeiro parágrafo de cada texto apresenta a ideia principal, a qual
é retomada, explícita ou implicitamente, nos parágrafos de desenvolvimento e de
conclusão.

No primeiro parágrafo do texto em análise, temos como tópico frasal (frase
nuclear, mais importante) os trechos “(...) a seca na Amazônia ganha alguns
contornos de novidade que se dissipam no longo do curso da história da região.” e
“(...), a atual redução das chuvas se encaixa no padrão de ciclos observado na
Amazônia no último século.”

Percebam que o texto se constrói em torno das palavras-chaves “seca” e
“ciclo”. É com base nesse encadeamento que a superfície textual é desenvolvida:

1º parágrafo: “(...) a seca na Amazônia ganha alguns contornos de novidade que
se dissipam no longo do curso da história da região”.

1º parágrafo: “(...), a atual redução das chuvas se encaixa no padrão de ciclos
observado na Amazônia no último século.”

2º parágrafo: “Nos anos 40, 50  e 60 choveu menos na Amazônia. Nas três
décadas seguintes, as chuvas aumentaram. Agora, no início do século XXI, a
região pode estar começando um novo ciclo de 10% a 15% a menos de chuva”.

4º parágrafo: “Numa escala maior de tempo, a atual seca se torna mais relativa.
Entre 5 mil e 3 mil anos atrás, onde hoje existe floresta, havia grandes extensões
de savana, característica de regiões com longos períodos de seca.”

5º parágrafo: “Esta é a maior seca com internet e cobertura em tempo real”,
ironiza Elpídio Gomes Filho”.

Em outras palavras, a frase que resume corretamente o texto deve conter tanto a
ideia central quanto as palavras-chaves “seca” e “ciclo”. É o que encontramos na
assertiva B: “Seca dá início a novo ciclo, diz especialista”.

Gabarito: B.
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Vencida essa etapa inicial, partiremos para o estudo de sua compreensão e
interpretação.

COMPREENSÃO TEXTUAL

Quando mencionamos compreensão textual, referimo-nos ao que está
escrito no texto, isto é, a compreensão baseia-se no plano do enunciado.

Erros clássicos de entendimento textual

Em provas da FCC, é possível que a banca induza vocês a alguns erros
clássicos de extrapolação, redução ou contradição. Mas o que caracteriza cada
um desses erros? Vejam:

Extrapolação – ocorre quando vamos além dos limites do texto, isto é, quando
realizamos inferências sem base no texto analisado. Por exemplo, se o enunciado
trouxer o período

“Nem todas as plantas hortícolas se dão bem durante todo o ano.” ,

um erro de extrapolação ocorreria se compreendêssemos que

“Todas as plantas hortícolas se dão bem durante todo o ano”.

Redução – é uma particularização indevida. Nesses casos, ao invés de sairmos do
contexto, restringimos a  significação de uma palavra ou passagem textual. Por
exemplo, aproveitando o primeiro enunciado

“Nem todas as plantas hortícolas se dão bem durante todo o ano.” ,

haveria um erro de redução caso compreendêssemos o período acima como

“Nenhuma planta hortícola se dá bem durante todo o ano”.

Contradição – é a reescritura contrária à passagem original do texto. Tomando por
base o enunciado

“Nem todas as plantas hortícolas se dão bem durante todo o ano.” ,

um erro de contradição ocorreria se entendêssemos que

“Todas as plantas hortícolas não se dão bem durante o ano todo”.

Um entendimento correto acerca do enunciado em questão seria, por
exemplo:

“Algumas plantas hortícolas se dão bem durante o ano todo”.
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INTERPRETAÇÃO TEXTUAL

Interpretar um texto não é simplesmente saber o que se passava na cabeça
do autor enquanto ele escrevia. É, antes de tudo, perceber a intencionalidade do
texto, inferir (deduzir). Por exemplo, se eu disser

“Levei minha filha caçula ao parque.” ,

podemos inferir que tenho mais de uma filha.

Em outras palavras, inferir é retirar informações implícitas e explícitas do
texto. E mais: será com essas informações que vocês resolverão as questões de
interpretação na prova.

É preciso ter cuidado, entretanto, com o que chamamos de “conhecimento
prévio”, “conhecimento de mundo”.

 Conhecimento prévio

Conhecimento prévio (ou conhecimento de mundo) é o conhecimento
acumulado do assunto abordado no texto. É aquilo que todos carregamos conosco,
fruto do que aprendemos na escola, com os amigos, assistindo à televisão, enfim,
vivendo.

Em um contexto conhecido, a dedução de palavras é feita por analogia com
as informações que já possuímos sobre o tema. Portanto, o conhecimento prévio do
tema em questão facilita, ratificando ou ampliando o entendimento do texto.

Não basta, porém, retirar informações de um texto para responder
corretamente às questões. É necessário saber de onde tirá-las. Para tanto, temos
que ter conhecimento, também, da estrutura textual e por quais processos se passa
um texto até seu formato final de narração, descrição, injunção ou dissertação
(expositiva ou argumentativa), conforme já estudamos.

Em geral, os textos têm a seguinte estrutura: introdução, desenvolvimento
e conclusão. Ao lê-lo, devemos procurar a coerência, a coesão, a relação entre as
ideais apresentadas.

Agora, chamarei a atenção de vocês para as interpretações indutiva e
dedutiva.

TIPOS DE RACIOCÍNIO

Entre os vários tipos de parágrafos argumentativos, há os indutivos e os
dedutivos.

Os indutivos têm como tópico frasal (frase nuclear) uma premissa
(afirmativa) de caráter particular. O raciocínio é desenvolvido e a conclusão a que
se chega é de caráter geral (do particular para o geral). É o que chamamos de
interpretação indutiva (ou inferência). Cuidado com isso, pessoal!
Geralmente, essa interpretação pode induzi-los a cometerem erros.

Exemplo: Os médicos entrevistados declararam que seus pacientes tiveram uma boa
reação ao genérico Amoxilina (caráter particular). Por isso, hoje, quando precisam pres-
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crever antibiótico, ressaltam que a única diferença entre o Amoxil e o Amoxilina está no
valor a pagar. Portanto, todo genérico é tão eficiente quanto o seu correspondente de
fantasia (caráter geral).

É um equívoco considerável chegar à conclusão de que todo remédio
genérico mantém o grau de eficiência de seu correspondente de fantasia. Ainda
que partamos da premissa de que os pacientes dos médicos entrevistados tenham
tido uma boa reação ao genérico Amoxilina, há o conhecimento de que somente
estes pacientes apresentaram esse resultado (não sabemos a reação dos outros
pacientes que não foram entrevistados).

Por apresentar informações não contidas nas premissas, isto é, por
extrapolar, a conclusão apresentada no exemplo é errada.

Já os parágrafos dedutivos  são justamente o contrário: o tópico frasal
contém afirmativa de caráter geral (do geral para o particular). É o que
chamamos de interpretação dedutiva.

Exemplo: A violência é uma característica das cidades grandes (caráter geral). A
busca de emprego, apontam os sociólogos, é, entre outros fatores, responsável pela
recepção constante de imigrantes. O mercado de trabalho no Rio de Janeiro, por exemplo,
não tem como absorver tanta mão de obra. Daí há um verdadeiro efeito dominó. A falta de
emprego gera a miséria que, por sua vez, gera a violência. O Rio de Janeiro é uma das
cidades mais violentas do mundo (caráter particular).

Nos argumentos dedutivos, chega-se a uma conclusão que se faz presente
nas premissas. Em outras palavras, a conclusão não apresenta um conhecimento
novo, ou seja, não extrapola as premissas.

01008991538

INDUÇÃO DEDUÇÃO

Parte do particular para o geral
(universal).

Parte do geral (universal) para o
particular.

Por basear-se na hipótese, pode levar a
uma conclusão que não se faz presente
nas premissas, podendo acarretar
extrapolação.

Leva a uma conclusão que se faz
presente nas premissas, ou seja, por
não apresentar novos dados, não há
extrapolação.
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COERÊNCIA

O devido emprego de marcas linguísticas na superfície textual implica
coesão. No entanto, esta por si só não garante a coerência, pois um texto pode ser
simultaneamente coeso e contraditório. Vamos ver o exemplo a seguir:

“Talvez seja adiado o jogo entre Botafogo e Flamengo, pois o estado do
gramado do Maracanã não é dos piores.”

No período acima, percebemos que há uma incoerência, uma vez que a
conjunção explicativa “pois” e o advérbio “não” foram empregados incorretamente.
Poderíamos reescrever, coerentemente, o excerto acima das seguintes formas:

“Talvez seja adiado o jogo entre Botafogo e Flamengo, pois o estado do
gramado do Maracanã é dos piores.”

“Talvez seja adiado o jogo entre Botafogo e Flamengo, pois o estado do
gramado do Maracanã não é dos melhores.”

“Talvez seja adiado o jogo entre Botafogo e Flamengo, ainda que o estado
do gramado do Maracanã não seja dos piores.”

É importante chamar  a atenção de vocês quanto à existência de textos
coerentes, mas sem coesão.

Exemplo:

É pau
É pedra
É o fim do caminho
É um resto de toco
É um pouco sozinho
É um caco de vidro
É a vida, é o sol
(...)

01008991538

(Tom Jobim)

Segundo as lições de William Roberto Cereja e Thereza Cochar Magalhães,
texto coerente “é o resultado da articulação das ideias de um texto; é a
estruturação lógico-semântica que faz com que numa situação discursiva palavras
e frases componham um todo significativo para os interlocutores”.

Então, meus amigos, concluímos que coerência é a harmonia existente
entre as várias partes do texto, produzindo uma unidade de sentido.
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COESÃO

Importantíssimo fator a ser observado em um texto é coesão, isto é, a
passagem harmônica de uma oração à outra, de um período para outro, de um
parágrafo para outro.

A coesão estabelece elos entre as partes, garantindo a unidade do todo.
Essas relações lógicas entre os enunciados e os parágrafos são explicitadas
através de marcas linguísticas, que são os mecanismos de coesão, os nexos
oracionais, articuladores textuais (conjunções, pronomes, preposições, artigos,
advérbios etc.).

Principais mecanismos de coesão textual

Coesão referencial – um elemento sequencial do texto se refere a um termo da
mesma superfície textual.

Exemplos:

“A mulher foi passear na capital. Dias depois o marido dela recebeu um telegrama:
Envie quinhentos cruzeiros. Preciso comprar uma capa de chuva. Aqui está
chovendo sem parar.
E ele respondeu:
Regresse. Aqui chove mais barato.”

No exemplo acima:
(Ziraldo. In: As Anedotas do Pasquim)

- o pronome ela – em “dela” – (linha 1) tem como referente o substantivo mulher
(linha 1);
- o pronome ele (linha 4) tem como referente a palavra marido (linha 1);
- o advérbio aqui (linha 2) refere-se à capital (linha 1).

“Capitu deu-me as costas, voltando-se para o espelhinho. Peguei-lhe dos
cabelos, colhi-os todos e entrei a alisá-los com o pente (...)”

No excerto acima, verificamos que:
(Machado de Assis. In: Dom Casmurro)

- o pronome oblíquo -os (“colhi-os”) refere-se a cabelos;
- a forma pronominal -los (“alisá-los”) também se refere a cabelos.

É importante chamar a atenção de vocês para a existência de dois tipos de
coesão referencial: a exofórica e a endofórica.

- Exofórica (ou dêitica): ocorre quando o referente está fora da superfície textual,
ou seja, faz parte da situação comunicativa (extratextual).

Exemplos:

Porque será que ele não chegou ainda? (ele = a pessoa de quem se fala)

Lá é muito quente. (Lá = lugar a que a pessoa se referiu)
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- Endofórica: ocorre quando o referente se encontra expresso no texto
(intratextual).

Exemplos: João disse que estava a caminho. Por que será que ele não chegou ainda? (ele
refere-se a João)

Nas férias, viajei para Mato Grosso do Sul. Lá é muito quente. (Lá refere-se a Mato Grosso
do Sul)

A coesão endofórica, por sua vez, subdivide-se em anafórica e catafórica.

- Anafórica: o termo refere-se a um elemento anteriormente mencionado no texto.

Exemplo:

Vasco e São Paulo: esses são os melhores times do campeonato brasileiro.

No exemplo acima, o pronome esses retoma os termos Vasco e São Paulo.

- Catafórica: o termo refere-se a um elemento que ainda não foi mencionado no
texto.

Exemplo:

Estes são os melhores times do campeonato brasileiro: Vasco e São Paulo.

Neste exemplo, o pronome estes refere-se aos termos Vasco e São Paulo,
que ainda não haviam sido citados no texto.

01008991538

Para estabelecer a diferença entre dois elementos anteriormente citados, emprega-
-se este(s), esta(s) e isto, em relação ao que foi mencionado por último, e aquele(s),
aquela(s), aquilo, em relação ao que foi nomeado em primeiro lugar.

Exemplo: José de Alencar e Machado de Assis são importantes escritores brasileiros; este
escreveu Dom Casmurro; aquele, Iracema.

Coesão sequencial – é o emprego de elementos coesivos (preposições,
locuções prepositivas, conjunções, locuções conjuntivas, articuladores sintáticos, ou
seja, conectivos) que permitem o encadeamento e, por consequência, a evolução
do texto. Difere da coesão referencial, pois não se trata de referências a elementos
intratextuais ou extratextuais.
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Exemplos:

Embora tivesse estudado pouco, passou no concurso. – o conectivo embora
estabelece uma relação de concessão.

Não posso atendê-lo, visto que suas pretensões são descabidas. – o conectivo
visto que apresenta uma relação de causa.

A Nomenclatura Gramatical Brasileira (NGB) classifica as conjunções
(e locuções conjuntivas) em coordenativas e subordinativas.

As coordenativas relacionam palavras ou orações de mesma função
gramatical. Subdividem-se em:

Coordenativas Exemplos

 Aditivas – apresentam ideia de soma,
correlação, sendo estabelecida pelos
articuladores e, mas também, além disso,
ademais ...

O aluno estuda e trabalha.
Não só estuda, mas também
trabalha.

 Adversativas – apresentam ideia de
oposição, contraste, sendo estabelecida pelos
articuladores mas, porém, todavia, contudo,
entretanto, no entanto ...

Estuda pouco, mas passou em
vários concursos.
Foi ao cinema, no entanto dormiu.

 Alternativas – apresentam ideia de
alternância, escolha ou exclusão, sendo
estabelecida pelos articuladores ou, já...já,
ou...ou, ora...ora, quer...quer etc.

Deseja isso ou aquilo?
Ora estuda, ora dorme.
Quer chova, quer faça sol, iremos à
praia.

 Conclusivas – apresentam ideia de
conclusão lógica, sendo estabelecida pelos
articuladores pois (após o verbo), portanto,
assim, por isso, logo, então, em vista
disso ...

Estudou muito, logo acertará as
questões.
Dormiu tarde, portanto não foi à
aula.

Explicativas – apresentam ideia de
explicação, esclarecimento,  justificativa,
sendo estabelecida pelos articuladores pois
(antes do verbo), porque, que, porquanto
...

Façam as questões, pois vocês
precisam passar na prova.
Entre, que (=pois) é tarde!
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Por sua vez, as subordinativas determinam ou completam o sentido de uma
oração. Subdividem-se em:

Subordinativas Exemplos

 Causais – exprimem causa, razão,
motivo, em relação à oração principal. Os
principais articuladores são porque, visto que,
que (=porque), uma vez que ...

O aluno obteve boa pontuação
porque estudou.
Ficou feliz uma vez que foi
aprovado.

 Comparativas – expressam ideia de
comparação ou confrontam ideias em relação à
oração principal. Os principais articuladores são
como, tal qual, tão quanto (= como), feito (=
como), que (nas correlações mais (do) que,
menos (do)     que, maior (do) que,
menor (do) que, melhor (do) que, pior (do)
que ...

Esta moça é mais bonita do que
aquela.
Ele estudou tão quanto a irmã.

 Condicionais – exprimem ideia de
condição, possibilidade, hipótese. Os principais
articuladores são caso, se (= caso), contanto
que, desde que (= caso), sem que, salvo se,
a não ser que, dado que ...

Contanto que você compre os
ingressos, iremos ao cinema.
Dado que (=caso) erre a questão,
estude mais.

 Concessivas – expressam ideias
opostas, concessivas às da oração principal.
Os principais articuladores são embora, ainda
que, mesmo que, posto que, por mais que,
se bem que, conquanto, dado que (= ainda
que), que (= ainda que) ...

Com conjunções concessivas, o verbo
fica no modo subjuntivo.

Embora cansados, foram estudar.
Obteve a aprovação sem que
(=embora não) se dedicasse.
Persevere, nem que (=ainda que)
os estudos sejam cansativos.

 Conformativas – apresentam  ideia de
conformidade em relação ao fato da oração
principal. Os principais articuladores são
segundo, como, conforme, consoante, que
(= conforme) ...

Segundo o gabarito oficial, acertei
todas as questões da prova.
Conforme vocês sabem, o
Fluminense é o atual campeão
brasileiro de futebol.

 Consecutivas – expressam ideia de
consequência, resultado em relação à oração
principal. Os principais articuladores são que
(nas correlações tão...que, tanto que,
tamanho que, tal que, de sorte que, de
maneira que) ...

Estudou tanto que gabaritou a
prova.
Tamanha foi a explosão, que
todos acordaram.
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Subordinativas Exemplos

 Finais – expressam finalidade, objetivo.
Os principais articuladores são para que, a fim
de que, que (= para que), porque (= para que)
...

Fez-lhe sinal porque (= para que)
se calasse.
Estudou muito a fim de que
passasse no concurso.

 Proporcionais – apresentam ideia de
proporção, concomitância, simultaneidade entre
fatos da oração subordinada e da oração
principal. Principais articuladores: à medida
que, à proporção que, quanto mais...mais,
quanto menos...menos ...

À medida que vive, mais aprende
com as pessoas.
Quanto mais estudo, mais
aprendo.

 Temporais – apresentam ideia de tempo
em relação ao fato da oração principal.
Principais articuladores: logo que, assim que,
antes que, depois que, quando, enquanto ...

Logo que soube o resultado,
chamou todos os amigos.
Ficou emocionado desde que viu
o resultado do concurso.

 Integrantes – conjunções empregadas
no lugar de substantivo. Por essa razão,
sempre iniciarão orações subordinadas
substantivas. Felizmente (rs), são apenas duas:
que e se.

Para facilitar a análise das conjunções
integrantes, façam a substituição pela palavra
ISSO.

Exemplo:
Fabiano deseja que vocês sejam aprovados.

Fabiano deseja isso.

Logo, no período acima, o “que” é uma
conjunção integrante.

Quero que vocês sejam
convocados.
(= Quero isso.)

Gostaria de saber se você virá.
(=Gostaria de saber isso.)

Independentemente da classificação apresentada pela NGB, é importante que
vocês façam a análise do contexto para identificar a relação apresentada entre as
orações.

Vejam a seguir:
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MAS
Adversativo – Estudou bastante, mas foi reprovado.

Aditivo – Não só pratica judô, mas também faz natação.

Aditivo – Arrumou-se e foi trabalhar.

E Adversativo – Não estudou, e passou no concurso.

Consecutivo – Faltou luz, e não conseguimos estudar à noite.

Explicativo – Não beba, pois é prejudicial à saúde.

POIS Conclusivo – É inteligente; será, pois (= portanto), aprovado.

Causal – Estava irrequieto, pois ganhou uma casa.

Explicativo – Estude, porque (=pois) será aprovado.

PORQUE Final – Mudei-me de cidade porque (=para que) fosse feliz.

Causal – Chorei porque passei no concurso.

LOGO
Conclusivo – Estudou muito, logo (=portanto) será classificado.

Temporal – Logo que (=assim que) chegou, foi tomar banho.

UMA VEZ QUE
Causal – Sorriu uma vez que acertou todas as questões.

Condicional – Uma vez que estude, será aprovado.
(= Se estudar, será aprovado.)

QUANTO
Comparativo – Meu irmão é tão estudioso quanto meu pai.

Aditivo – Ela tanto estuda quanto trabalha.
(= Ela estuda e trabalha.)
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DESDE QUE
Condicional – Desde que compre o ingresso, irei ao cinema.

Temporal – Desde que cheguei, quero ir ao cinema.

Condicional – Sem que (= Caso não) estudem, não passarão.

SEM QUE Concessivo – Sem que estudasse muito, passou na prova.

Comparativo – Ela fala como (= igual a) uma vitrola.

COMO
Conformativo – Estudou como (= conforme) combinamos.

Aditivo - Não só trabalha como também pratica esportes.

Causal – Como (=Já que) estava cansado, resolveu dormir.

PORQUANTO
Explicativo – Ele deve ter corrido, porquanto está suado.

Causal – Estavam felizes porquanto foram aprovados.

Condicional – Se você estudar, logrará êxito no concurso.
SE

Conjunção integrante – Não sei se você virá. (= Não sei isso.)

01008991538

7. (FCC-2011/TRE-TO)

De volta à Antártida

A Rússia planeja lançar cinco novos navios de pesquisa polar como parte de
um esforço de US$ 975 milhões para reafirmar a sua presença na Antártida na
próxima década. Segundo o blog Science Insider, da revista Science, um
documento do governo estabelece uma agenda de prioridades para o continente
gelado até 2020. A principal delas é a reconstrução de cinco estações de pesquisa
na Antártida, para realizar estudos sobre mudanças climáticas, recursos pesqueiros
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e navegação por satélite, entre outros. A primeira expedição da extinta União
Soviética à Antártida aconteceu em 1955 e, nas três décadas seguintes, a potência
comunista construiu sete estações de pesquisa no continente. A Rússia herdou as
estações em 1991, após  o  colapso da  União  Soviética, mas pouco  conseguiu
investir em pesquisa polar depois disso. O documento afirma que Moscou deve
trabalhar com outras nações para preservar a "paz e a estabilidade" na Antártida,
mas salienta que o país tem de se posicionar para tirar vantagem
dos recursos naturais caso haja um desmembramento territorial do continente.

(Pesquisa Fapesp, dezembro de 2010, no 178, p. 23)

A  principal delas é a reconstrução de cinco estações de pesquisa na
Antártida, para realizar estudos sobre mudanças climáticas, recursos
pesqueiros e navegação por satélite, entre outros.

O segmento grifado na frase acima tem sentido:

(A) adversativo.
(B) de consequência.
(C) de finalidade.
(D) de proporção.
(E) concessivo.

Comentário: A oração subordinada adverbial “para realizar estudos sobre
mudanças climáticas, recursos pesqueiros e navegação por satélite, entre outros.”
Estabelece, com a oração principal, uma relação sintático-semântica de finalidade,
sendo introduzida pela conjunção subordinativa “para”.

Gabarito: C.

8. (FCC-2011/TRE-RN)

Mal sugeria imagem de vida
(Embora a figura chorasse).

É correto afirmar que a frase entre parênteses tem sentido:
(A) adversativo.
(B) concessivo.
(C) conclusivo.
(D) condicional.
(E) temporal.

Comentário: Conforme vimos, a conjunção subordinativa adverbial  “embora”
introduz uma oração concessiva, equivalendo a ainda que, mesmo que, posto que,
conquanto, dado que (= ainda que) etc. Vale lembrar que, com conjunções
concessivas, o verbo fica no modo subjuntivo, em conformidade com o enunciado
da questão: “Embora a figura chorasse”.

Gabarito: B.
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9. (FCC-2011/TRE-RN) Ainda assim, provavelmente não foi a captura para o
consumo pelo homem o que selou o destino do dodô, pois sua extinção
ocorreu sobretudo pelos efeitos indiretos da perturbação humana.

Os elementos grifados na frase acima podem ser substituídos, sem prejuízo
para o sentido e a correção, respectivamente, por:

(A) Contudo -
(B) Conquanto -
(C) Em que pese isso -

- visto que.
- porquanto.

Comentário: Em “Ainda assim, provavelmente (...)”, o conectivo em destaque
apresenta a noção de contraste, oposição, concessão. Sendo assim, podemos
eliminar a assertiva E, uma vez que o conectivo “por isso” indica conclusão. Por sua
vez, o conectivo “pois” encerra uma relação de causalidade. Sendo assim, pode ser
substituído, sem alteração que o sentido e a correção do texto original sejam
prejudicados, pelo conectivo “visto que”. Logo, o conectivo “Ainda assim” será
substituído por “Apesar disso”, indicando uma ideia de concessão.

Gabarito: D.

10. (FCC-2011/TRF-1ª Região)

Assim como os antigos moralistas escreviam máximas, deu-me vontade de
escrever o que se poderia chamar de mínimas, ou seja, alguma coisa que, ajustada
às limitações do meu engenho, traduzisse um tipo de experiência vivida, que não
chega a alcançar a sabedoria mas que, de qualquer modo, é resultado de viver.

Andei reunindo pedacinhos de papel em que estas anotações vadias foram
feitas e ofereço-as ao leitor, sem que pretenda convencê-lo do que penso nem
convidá-lo a repensar suas ideias. São palavras que, de modo canhestro, aspiram a
enveredar pelo avesso das coisas, admitindo-se que elas tenham um avesso, nem
sempre perceptível mas às vezes curioso ou surpreendente.

(Carlos Drummond de Andrade. O avesso das coisas [aforismos]. 5.ed. Rio de Janeiro: Record,
2007, p. 3)

... que não chega a alcançar a sabedoria mas que, de qualquer modo, é resultado
de viver.

Iniciando o segmento acima com “que, de qualquer modo, é resultado de viver”, a
sequência que preserva o sentido original e a correção é:

(A) porém não chega a alcançar a sabedoria.
(B) ainda que não chegue a alcançar a sabedoria.
(C) e não chega assim a alcançar a sabedoria.
(D) considerando que não chega a alcançar a sabedoria.
(E) sendo o caso que não chegue a alcançar a sabedoria.
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Comentário: Percebemos que, no enunciado, há uma relação de oposição,
concessão, em virtude da expressão “de qualquer modo”. Assim, ao iniciarmos o
segmento por “que, de qualquer modo”, deveremos manter essa relação, atentando-
-nos para a correção gramatical do período. Logo, teremos a seguinte construção:

“... que, ainda que não chegue a alcançar a sabedoria, é resultado de viver”

Gabarito: B.

SIGNIFICAÇÃO CONTEXTUAL DAS PALAVRAS

A análise de textos pode ser influenciada pelas relações lexicais, as quais
serão mostradas a seguir.

Campo Semântico

É possível que as palavras se associem de diversas maneiras. Uma dessas
associações ocorre quando os vocábulos apresentam o mesmo radical – palavras
pertencentes à mesma família, chamadas cognatas – , isto é, pertencem ao mesmo
campo semântico.

Exemplo:

terra

terra
terrestre

terreiro
terráqueo.

Entretanto, não é necessário que as palavras possuam o mesmo radical para
pertencerem ao mesmo campo semântico. É possível que os vocábulos se
relacionem pelo sentido em um determinado contexto.

Exemplo:

João Camilo dirigia-se à casa de Maria Odete. No meio do percurso, ouviu
um trovão. De repente, o céu ficou escuro; viu um relâmpago. Começou a chuva e
João teve de voltar a casa.

No contexto acima, os vocábulos “trovão”, “relâmpago” e “chuva”, ainda que
não possuam o mesmo radical, aproximam-se pelo sentido, ou seja, pertencem ao
mesmo campo semântico.
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Homônimos – são palavras que, embora tenham significados diferentes, têm
a mesma estrutura fonológica. Tripartem-se em:

 Homônimos homóFONOS – mesmo som (pronúncia) e grafias diferentes.

Exemplos:
coser (costurar) / cozer (cozinhar);
expiar (pagar a culpa) / espiar (observar secretamente);
cela (quarto de dormir) / sela (peça de couro posta sobre o lombo da cavalgadura);

 Homônimos homóGRAFOS – mesma grafia (escrita) e pronúncias
diferentes.

Exemplos:
colher (verbo) / colher (substantivo);
sede /é/ (lugar principal) / sede /ê/ (secura, necessidade de ingerir líquido).

 Homônimos perfeitos - pronúncia e grafia iguais.

Exemplos:
são (verbo “ser”) / são (adjetivo = sadio).

Os alunos do Estratégia Concursos são demais! (verbo “ser”)
Mente sã no corpo são. (adjetivo = sadio)

cedo (advérbio de tempo) / cedo (verbo “ceder”).

Chegarei cedo ao local de prova. (advérbio de tempo)
Neste instante, eu cedo o apartamento para vocês. (verbo “ceder”)

01008991538

É importante diferenciar os homônimos perfeitos das palavras
polissêmicas.

Homônimos perfeitos são nomes que têm mesma grafia e pronúncia, mas
que pertencem a classes gramaticais distintas. Por sua vez, termos polissêmicos
são vocábulos que apresentam uma só forma com mais de um significado,
pertencendo à mesma classe gramatical.

Exemplos:

Os alunos do Estratégia Concursos são demais! (verbo “ser”)
Mente sã no corpo são. (adjetivo = sadio)



www.estrategiaconcursos.com.brProf. Fabiano Sales 4343 de
92

Língua Portuguesa para INSS
Teoria e questões comentadas

Prof. Fabiano Sales ʹ Aula 08

Nos exemplos acima, houve alteração da classe gramatical. Logo, temos
homônimos perfeitos.

O cabo obedeceu às ordens dos superiores. (cabo = patente militar substantivo)
A cozinheira pegou a faca pelo cabo. (cabo = parte do instrumento substantivo)

Nos exemplos acima, não houve alteração da classe gramatical. Logo, temos
vocábulos polissêmicos.

PARONÍMINA

Parônimos – é a relação entre palavras que são parecidas, mas que possuem
significados diferentes.

Exemplos:

Ascender: subir, elevar-se.
Acender: atear fogo, abrasar.

Acento: inflexão de voz, sinal gráfico.
Assento: base, cadeira, apoio; registro, apontamento.

Acerca de: a respeito de, sobre.
A cerca de: a uma distância aproximada de.
Há cerca de: faz aproximadamente, existe(m) perto de.

Acerto: estado de acertar; precisão, segurança; ajuste.
Asserto: afirmação, asserção.

Afim: parente por afinidade; semelhante, análogo.
A fim (de): para (locução conjuntiva final).

Amoral: indiferente à moral, que não se preocupa com a moral.
Imoral: contrário à moral, indecente.

Ao encontro de: para junto de, favorável a.
De encontro a: contra, em prejuízo de.

Ao invés de: ao contrário de.
Em vez de: em lugar de.

A par: ciente, ao lado, junto.
Ao par: de acordo com a convenção legal; equivalência.

Apreçar: marcar o preço de, avaliar, ajustar.
Apressar: acelerar, dar pressa a, instigar.

Arrear: pôr arreios a; aparelhar.
Arriar: abaixar, descer, inutilizar, desaminar.
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Arrochar: apertar muito.
Arroxar: tornar roxo.

Ás: pessoa notável em sua especialidade; carta de jogo.
Az: esquadrão, ala do exército, fileira.

Asado: que tem asas, alado.
Azado: oportuno, propício.

Avocar: atrair, atribuir-se, chamar.
Evocar: trazer à lembrança.

Caçar: perseguir, apanhar.
Cassar: anular, suspender.

Cavaleiro: homem a cavalo.
Cavalheiro: homem gentil, de boas maneiras e ações.

Cela: aposento de religiosos, cubículo.
Sela: arreio de cavalgadura.

Censo: recenseamento, contagem.
Senso: juízo, discernimento.

Cerrar: fechar, apertar, encerrar.
Serrar: cortar, separar.

Cessão: ato de ceder, cedência.
Seção ou secção: setor, corte, subdivisão, parte de um todo.
Sessão: espaço de tempo em que se realiza uma reunião; reunião.

Cheque: ordem de pagamento.
Xeque: chefe árabe; lance de xadrez; perigo.

Comprimento: extensão, tamanho, distância.
Cumprimento: saudação, ato de cumprir.

Concertar: combinar, harmonizar, arranjar.
Consertar: remendar, restaurar.

Conjetura: suposição, hipótese.
Conjuntura: oportunidade, momento, ensejo, situação.

Coser: costurar.
Cozer: cozinhar.

Deferir: atender, conceder, anuir.
Diferir: divergir; adiar, retardar, dilatar.

Delatar: denunciar, acusar.
Dilatar: adiar, prorrogar.

Descrição: ato de descrever; explanação.
Discrição: moderação, reserva, recato, modéstia.
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Despensa: depósito de mantimentos.
Dispensa: escusa, licença, demissão.

Despercebido: não visto, não notado, ignorado.
Desapercebido: desprevenido, desguarnecido, desprovido.

Destratar: ofender, insultar.
Distratar: desfazer um trato ou contrato.

Emergir: vir à tona, aparecer.
Imergir: mergulhar, penetrar, afundar.

Eminente: alto, elevado; sublime, célebre.
Iminente: imediato, próximo, prestes a acontecer.

Emigrar: sair da pátria.
Imigrar: entrar (em país estranho) para viver nele.

Esbaforido: cansado, ofegante.
Espavorido: apavorado, espantado.

Espectador: testemunha, assistente.
Expectador: aquele que tem expectativa, esperançoso.

Esperto: fino, inteligente, atilado, ativo.
Experto: perito, experiente.

Espiar: espreitar, olhar.
Expiar: pagar, resgatar (crime, falta, pecado).

Estada: permanência, demora de uma pessoa em algum lugar.
Estadia: permanência paga do navio no porto para carga e descarga. Aplica-se a veículos.

Estância: morada, mansão.
Instância: pedido urgente e repetido; jurisdição, foro.

Estrato: nuvem; camada.
Extrato: perfume, loção; resumo.

Flagrante: evidente, manifesto.
Fragrante: aromático, perfumoso.

Incerto: duvidoso, indeciso, não certo.
Inserto: inserido, incluído.

Incipiente: principiante, iniciante.
Insipiente: ignorante.

Indefeso: desarmado, fraco.
Indefesso: incansável, infatigável.

Infligir: aplicar (pena, castigo, multa, etc.).
Infringir: transgredir, desrespeitar, desobedecer.
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Intercessão: intervenção, mediação.
Interse(c)ção: ponto em que se cruzam duas linhas ou superfícies.

Intimorato: sem temor, destemido.
Intemerato: puro, íntegro, incorrupto.

Laço: laçada; traição, engano.
Lasso: fatigado, cansado, frouxo.

Mandado: ato de mandar.
Mandato: autorização que se confere a outrem, delegação.

Paço: palácio, palácio do governo; a corte.
Passo: ato de andar, caminho, marcha; episódio.

Preceder: anteceder, vir antes.
Proceder: descender, provir, originar-se; comportar-se. realizar; caber, ter fundamento.

Presar: capturar, apresar, agarrar.
Prezar: estimar muito, amar, respeitar, acatar.

Prescrever: determinar, preceituar, ordenar, receitar.
Proscrever: condenar a degredo, desterrar; proibir, abolir, suprimir.

Ratificar: validar, confirmar autenticamente.
Retificar: corrigir, emendar.

Ruço: pardacento; desbotado; grisalho.
Russo: referente à Rússia; natural ou habitante da Rússia; língua da Rússia.

Sortir: abastecer, prover.
Surtir: ter como resultado, produzir efeito.

Sustar: deter, suspender, interromper.
Suster: sustentar, manter, alimentar.

Tacha: pequeno prego; mancha, nódoa.
Taxa: preço ou quantia que se estipula como compensação de certo serviço; razão do juro.

Tachar: pôr prego em; notar defeito em, censurar, criticar, acusar.
Taxar: regular o preço; lançar imposto sobre; moderar, regular.

Vultoso: grande, volumoso.
Vultuoso: vermelho e inchado (diz-se do rosto).

DENOTAÇÃO E CONOTAÇÃO

Denotação - é o emprego da palavra em seu sentido usual, dicionarizado.

Exemplo: João comprou uma flor para Maria.
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Conotação - é o sentido que a palavra assume em determinado contexto, ou
seja, é o emprego da palavra em sentido figurado.

Exemplo: Maria, namorada de João, é uma flor.

Dica estratégica!

A conotação constitui a base da linguagem figurada. No exemplo acima,
temos uma metáfora: Maria, namorada de João, é (como) uma flor.

SINONÍMIA

Sinonímia – as palavras são sinônimas quando apresentam  significados
semelhantes em determinado contexto.

Exemplo:
O comprimento da sala é de quinze metros.
A extensão da sala é de quinze metros.

Nos exemplos acima, os vocábulos “comprimento” e “extensão” o mesmo
significado. Portanto, apresentam relação sinonímica.

Também é importante chamar a atenção de vocês para a existência de frases
sinônimas.

Exemplo:
Mal ele saiu, todos chegaram.
Assim que ele saiu, todos chegaram.

Nos exemplos acima, a conjunção “Mal” apresenta valor temporal. A mesma
noção é apresentada na expressão “Assim que”. Como não houve alteração de
sentido entre as frases, estas são sinônimas.

Existem, também, os sinônimos circunstanciais, que são adequados em
determinado contexto.

Exemplo:

José Sarney desembarcou hoje em Brasília. Chegando ao Senado, o presidente
fez seu pronunciamento.

ANTONÍMIA

Antonímia – são palavras que apresentam sentido contrário, oposto.

Exemplo:
É um menino corajoso. / É um menino medroso.
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A antítese é uma figura de  linguagem que pode ser empregada para a
obtenção termos antonímicos. Através desse recurso estilístico, faz-se a
contraposição simétrica de palavras ou expressões de significado contrário, para:

a) pôr em relevo a oposição entre elas: “Residem juntamente no teu peito um
demônio que ruge e um Deus que chora.” (Olavo Bilac)

b) obter um efeito paradoxal: “Nada! Esta só palavra em si resume tudo.”
(Raimundo Correia)

Pensando os blogs

Há não muito tempo, falava-se em imprensa escrita,  falada e televisada
quando se desejava abarcar todas as possibilidades da comunicação jornalística.
Os jornais e as revistas, o rádio e a televisão constituíam o pleno espaço público
das informações. Tinham em comum o que se pode chamar de “autoria
institucional”: dizia-se, por exemplo, que tal notícia “deu no Diário Popular”, ou “foi
ouvida na rádio Cacique”, ou “passou no telejornal da TV Excelsior”. Funcionava
como prova de veracidade do fato.

Hoje a autoria institucional enfrenta séria concorrência dos autores anônimos,
ou semianônimos, que se valem dos recursos da internet, entre eles os incontáveis
blogs. Considerados uma espécie de cadernos pessoais abertos, os blogs
possibilitam intervenção imediata do público e exploram em seu espaço virtual as
mais distintas formas de linguagem: textos, desenhos, gravuras, fotos, músicas,
vídeos, ilustrações, reportagens, entrevistas, arquivos importados etc. etc. A
novidade maior dos blogs está nessa imediata conexão que podem realizar entre o
que seria essencialmente privado e o que seria essencialmente público. Até mesmo
alguns velhos jornalistas mantêm com regularidade esses espaços abertos da
internet, sem prejuízo para suas colunas nos jornais tradicionais. A diferença é que,
em seus blogs, eles se permitem depoimentos subjetivos e apreciações pessoais
que não teriam lugar numa Folha de S. Paulo ou num O Globo, por exemplo. São
capazes de narrar a cerimônia de posse do presidente da República incluindo os
apartes e as impressões dos filhos pequenos que também acompanhavam e
comentavam o evento.

Qualquer cidadão pode resolver sair da casca e dizer ao mundo o que pensa
da seleção brasileira, ou da mulher que o abandonou, ou da falta de oportunidades
no seu ramo de negócio. Artistas plásticos trocam figurinhas em seus blogs diante
de um largo público de espectadores, escritores adiantam um capítulo do próximo
romance, um músico resolve divulgar sua nova canção já acompanhada de cifras
para acompanhamento no violão. É só abrir um espaço na internet.

Outro dia, num blog de algum sucesso, o autor gabava-se de promover
democraticamente, entre os incontáveis seguidores seus, uma discussão sobre as
mesmas questões que preocupavam a roda fechada e cerimoniosa dos filósofos
companheiros de Platão. Isso sim, argumentava ele, é que é um diálogo verdadeiro.
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Tal atrevimento supõe que quantidade implicaria qualidade, e que democracia é
uma soma infinita das impressões e opiniões de todo mundo...

Não importa a extensão das descobertas tecnológicas, sempre será
imprescindível a atuação do nosso espírito crítico diante de cada fato novo que se
imponha à nossa atenção.

(Belarmino Braga, inédito)

11. (FCC-2011/TRT-24ª Região) Considerando-se o contexto, deve-se entender
por “autoria institucional” uma atribuição que se aplica a:

(A) grupos de pessoas que participam regularmente de um mesmo blog.
(B) informações publicadas em conhecidos órgãos da imprensa.
(C) linguagens jornalísticas criadas para concorrer com as dos blogs.
(D) matérias publicadas em série sucessiva num mesmo órgão da imprensa.
(E) reportagens assinadas por jornalistas devidamente credenciados.

Comentário: A “autoria institucional” aplica-se a informações publicadas em órgãos
da imprensa. No primeiro parágrafo do texto, o autor mostra que “os jornais e as
revistas, o rádio e a televisão constituíam o pleno espaço público das informações”.
Notícias divulgadas nesses meios de comunicação, em geral, apresentam
credibilidade, funcionando “como prova de veracidade do fato” publicado.

Gabarito: B.

12. (FCC-2011/TRT-24ª Região) De acordo com o texto, os blogs têm como
característica:

I. a abertura para participação autoral de leitores interessados em se
manifestar num espaço virtual já constituído;

II. a reversão de matérias que seriam, a princípio, de interesse público em
matérias de interesse exclusivamente privado;

III. a exploração de diferentes gêneros literários e linguagens outras que não a
verbal, além da plena liberdade na eleição dos temas a serem tratados.

Em relação ao texto, é correto depreender o que se afirma em:

(A) I, II e III.
(B) I e II, apenas.
(C) I e III, apenas.
(D) II e III, apenas.
(E) I, apenas.

Comentário: Vamos analisar cada afirmativa.
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I. Afirmativa correta. Segundo o texto, os blogs, “considerados uma espécie de
cadernos pessoais abertos”, trazem a possibilidade de “intervenção imediata do
público”, ou seja, permitem a participação de “autores anônimos, ou semianônimos”.
II. Afirmativa incorreta. O excerto “A novidade maior dos blogs está nessa imediata
conexão que podem realizar entre o que seria essencialmente privado e o que seria
essencialmente público” nos mostra que, nos blogs, podem ser publicados tanto
assuntos de interesse público quanto assuntos de interesse privado. Em outras
palavras, não há reversão de matérias, seja de público em privado ou vice-versa.
III. Afirmativa correta. Segundo o texto, os blogs “exploram em seu espaço virtual
as mais distintas formas de linguagem: textos, desenhos, gravuras, fotos, músicas,
vídeos, ilustrações, reportagens, entrevistas etc.”, ou seja, formas de gêneros
literários e linguagens que não a verbal. Os blogs também permitem que os autores
digam “ao mundo o que pensa da seleção brasileira, ou da mulher que o
abandonou, ou da falta de oportunidades no seu ramo de negócio.”

Gabarito: C.

13. (FCC-2011/TRT-24ª Região) Ao final do texto, o autor desaprova,
precisamente, o fácil entusiasmo de quem considera os blogs:

(A) irrefutáveis evidências das vantagens  tecnológicas de que muitos podem
usufruir.
(B) exemplos incontestes da superioridade da inteligência artificial em relação à
humana.
(C) válidos desafios, que podem e devem estimular a nossa reação e análise
críticas.
(D) diálogos espontâneos e, por isso, verdadeiros, em consonância com a tradição
dos diálogos platônicos.
(E) espaços generosos que multiplicam debates de nível superior aos diálogos dos
pensadores clássicos.

Comentário: Conforme depreendemos do texto, ao promover uma discussão
democrática entre os incontáveis seguidores de seu blog, o autor considerou que
essa “reunião” seria suficiente para superar os debates realizados na roda dos
pensadores clássicos. Entretanto, com base no trecho “Tal atrevimento supõe que
quantidade implicaria qualidade, e que democracia é uma soma infinita das
impressões e opiniões de todo mundo...”, percebemos que o autor agiu com
desdém, menosprezando o entusiasmo de quem considera os blogs como espaços
generosos que multiplicam debates de nível superior aos diálogos dos pensadores
clássicos.

Gabarito: E.



Língua Portuguesa para INSS
Teoria e questões comentadas

Prof. Fabiano Sales ʹ Aula 08

www.estrategiaconcursos.com.brProf. Fabiano Sales 5151 de
92

14. (FCC-2011/TRT-24ª Região) Considerando-se o contexto, traduz-se
adequadamente o sentido de um segmento em:

(A) abarcar todas as possibilidades (1° parágrafo) = incrementar todas as hipóteses.
(B) prova de veracidade do fato (1° parágrafo) = aprovação da verossimilhança da
ocorrência.
(C) possibilitam intervenção imediata do público (2° parágrafo) = consignam o
imediatismo do público participante.
(D) a roda fechada e cerimoniosa dos filósofos (4° parágrafo) = o círculo restrito e
solene dos pensadores.
(E) atuação do nosso espírito crítico (5° parágrafo) = apropriação de nossa
sensibilidade intuitiva.

Comentário: Os sentidos são adequadamente traduzidos na assertiva D. Os
vocábulos “roda”, “fechada” e “cerimoniosa” encontram os respectivos sinônimos
nas palavras “círculo”, “restrito” e “solene”, respectivamente. Portanto, a expressão
“a roda fechada e cerimoniosa dos filósofos” equivale ao trecho “o círculo restrito e
solene dos pensadores”, isto é, os sentidos são mantidos.

Gabarito: D.

15. (FCC-2011/TRT-24ª Região) A expressão cadernos pessoais abertos (2°
parágrafo), no contexto,

(A) assinala a conexão que os blogs promovem entre a esfera do privado e a esfera
pública.
(B) refere-se ao caráter acidental e transitório que marca a vigência dos blogs como
espaço virtual.
(C) indica o primarismo um tanto escolar que costuma caracterizar as linguagens
exploradas nos blogs.
(D) enfatiza a contradição que impede os blogs de constituírem um espaço de
discussão democrática.
(E) ressalta o improviso e a superficialidade das confidências que habitualmente se
fazem nos blogs.

Comentário: De acordo com o contexto, a expressão “cadernos pessoais abertos”
nos remete a uma informação de caráter reservado, restrito a alguém. E o que os
blogs fazem? Externam, divulgam as informações, deixando-as expostas a todos os
internautas. Sendo assim, a expressão “cadernos pessoais abertos” assinala a
conexão que os blogs promovem entre a esfera do privado e a esfera pública.

Gabarito: A.
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16. (FCC-2011/TRT-24ª Região) No contexto do 3°parágrafo, a frase final É só
abrir um espaço na internet tem como sentido implícito o que enuncia este
segmento:

(A) e assim se comprovará como é possível superar Platão.
(B) para corporificar essas iniciativas na linguagem de um blog.
(C) e advirão as reações que costuma provocar a autoria institucional.
(D) para se comprovar a efemeridade das informações de um blog.
(E) para que um blog passe a enfrentar severa reação crítica.

Comentário: Percebam que, de acordo com o contexto do terceiro parágrafo,
qualquer cidadão, por exemplo, artistas plásticos, escritores ou músicos podem
“abrir um espaço na internet”. E o que essa expressão significa? “Abrir um espaço
na internet” traduz-se em “atribuir um formato, ou seja, corporificar suas iniciativas
na linguagem de um blog“.

Gabarito: B.

Leis religiosas e leis civis

As leis religiosas têm mais sublimidade; as leis civis dispõem de mais
extensão.

As leis de perfeição, extraídas da religião, têm por objeto mais a bondade do
homem que as segue do que a da sociedade na qual são observadas; ao contrário,
as leis civis versam mais sobre a bondade moral dos homens em geral do que sobre
a dos indivíduos.

Deste modo, por   respeitáveis que sejam os ideais que nascem
imediatamente da religião, não devem sempre servir de princípio às leis civis,
porque é outro o princípio destas, que é o bem geral da sociedade.

(Montesquieu, Do espírito das leis)

17. (FCC-2011/TRT-24ªRegião) Atentando-se para a primeira frase e
considerando-se o conjunto do texto, os termos sublimidade e extensão dizem
respeito, respectivamente, ao caráter:

(A) místico dos evangelhos canônicos e materialista dos textos da jurisprudência.
(B) de espiritualidade das normas religiosas e de abrangência social do direito civil.
(C) dogmático das convicções de fé e libertário das legislações constitucionais.
(D) divino dos postulados cristãos e humanista da declaração dos direitos humanos.
(E) de profundidade das certezas místicas e de superficialidade da ordem jurídica.

Comentário: Considerando a primeira frase e o conjunto textual, o vocábulo
“sublimidade” refere-se às “leis religiosas”, cujo objeto é “a bondade do homem”
(linhas 3-4). Por extensão de sentido, de acordo com o contexto, leis religiosas
trazem implícita a noção de espiritualidade. Por seu turno, a palavra “extensão” faz
alusão às “leis civis”, as quais têm abrangência sobre a sociedade a fim de que se
alcance o bem geral desta.

Gabarito: B.
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18. (FCC/2011-TRT-24ª Região) Atente para as seguintes afirmações:

I. A bondade do indivíduo e as virtudes coletivas são instâncias que se ligam
entre si, de modo inextricável e em recíproca dependência.
II. A diferença de princípios permite distinguir entre o que há de respeitável
nos ideais religiosos e o que se elege como um bem comum nas leis civis.
III. Tanto no âmbito das leis civis quanto no das religiosas, o objetivo último é
o mesmo: o aprimoramento moral do indivíduo.

Em relação ao texto, está correto o que se afirma em:

(A) I, II e III.
(B) I e II, apenas.
(C) II e III, apenas.
(D) I e III, apenas.
(E) II, apenas.

Comentário: Vamos analisar as afirmativas.

I. Afirmativa incorreta. Segundo o texto, os ideais que nascem imediatamente da
religião não devem sempre servir de princípio às leis civis, porque é outro o princípio
destas.
II. Afirmativa correta. O excerto “Deste modo, por respeitáveis que sejam os ideais
que nascem imediatamente da religião, não devem sempre servir de princípio às leis
civis, porque é outro o princípio destas, que é o bem geral da sociedade.” evidencia
que os princípios, isto é, os ideais religiosos não se confundem com os ideais civis
(bem comum).
III. Afirmativa incorreta. As leis religiosas têm por objeto “a bondade do homem”,
ou seja, a bondade individual, ao passo que as leis civis apresentam como objeto “a
bondade moral dos homens em geral (bem comum)”.

Gabarito: E.

19. (FCC/2011-TRT-24ª Região) (...) as leis civis versam mais sobre a bondade
moral dos homens em geral do que sobre a dos indivíduos.
Pode-se substituir o segmento sublinhado na frase acima, sem prejuízo para a
correção e o sentido, por:

(A) cuidam melhor da bondade moral e genérica dos homens do que cuidam a
(B) dizem respeito mais à bondade moral do conjunto dos homens do que à
(C) disputam melhor sobre a bondade moral da sociedade do que a
(D) controvertem melhor sobre a bondade moral de todos os homens do que a
(E) determinam mais o que seja moralmente a bondade dos homens do que aquela

Comentário: O verbo “versar” significa “tratar de (um assunto, um tema); dizer
respeito a”. Logo, a substituição do trecho em destaque no enunciado por “dizem
respeito mais à bondade moral do conjunto dos homens do que à” mantém o
sentido original do texto. E quanto à correção gramatical? Na aula sobre sintaxe de
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regência, estudamos que o substantivo “respeito” rege o emprego da preposição “a”.
Por sua vez, o termo regido “a bondade moral” admite a anteposição do artigo
definido feminino “a”. Logo, haverá o fenômeno da crase em “(...) as leis civis dizem
respeito mais à bondade moral...”. Por sua vez, no trecho “do que à dos indivíduos.”,
temos o pronome demonstrativo “a”, equivalente a “aquela”. Conforme vimos acima,
o nome “respeito” exige o emprego da preposição “a”, a qual se fundirá com o “a”
(pronome demonstrativo = “aquela”). Portanto, o período “(...) as leis civis dizem
respeito mais à bondade moral do conjunto dos homens do que à (=àquela) dos
indivíduos.” está correto gramaticalmente.

Gabarito: B.

Atenção: As questões de números 20 a 26 referem-se ao texto abaixo.

Na mídia em geral, nos discursos políticos, em mensagens publicitárias, na
fala de diferentes atores sociais, enfim, nos diversos contextos em que a
comunicação se faz presente, deparamo-nos repetidas vezes com a palavra
cidadania. Esse largo uso, porém, não torna seu significado evidente. Ao contrário,
o fato de admitir vários empregos deprecia seu valor conceitual, isto é, sua
capacidade de nos fazer compreender certa ordem de eventos. Assim, pode-se
dizer que, contemporaneamente, a palavra cidadania atende bastante bem a um
dos usos possíveis da linguagem, a comunicação, mas caminha em sentido inverso
quando se trata da cognição, do uso cognitivo da linguagem. Por que, então, a
palavra cidadania é constantemente evocada, se o seu significado é tão pouco
esclarecido?

Uma resposta possível a essa indagação começaria por reconhecer que há
considerável avanço da agenda igualitária no mundo e, decorrente disso, a
valorização sem precedentes da ideia de direitos. De fato, tornou-se impossível
conceber formas contemporâneas de interação entre indivíduos ou grupos sem que
a referência a direitos esteja pressuposta ou mesmo vocalizada. Direitos, por isso,
sustentam uma espécie de argumentação pública permanente, a partir da qual os
atores sociais agenciam suas identidades e tentam ampliar o escopo da política de
modo a abarcar suas questões. Tais atores constroem-se, portanto, em público,
pressionando o sistema político a reconhecer direitos que julgam possuir e a
incorporá-los à agenda governamental.

(Maria Alice Rezende de Carvalho. “Cidadania e direitos”. In: Agenda brasileira:
temas de uma sociedade em mudança. André Botelho  e Lilia Moritz Schwarcz
(orgs.). São Paulo: Companhia das Letras, 2011, p. 104)

20. (FCC-2012/TCE-AP) No texto, a autora:

(A) censura a mídia, os políticos e os publicitários, em geral, por produzirem
mensagens redundantes e pouco precisas no que se refere ao emprego da palavra
“cidadania”, com o que deturpam o conceito a que ela remete.
(B) comenta o uso pouco criterioso da palavra “cidadania”, fato que, por conta da
impropriedade, prejudica a compreensão de mensagens formuladas no padrão culto
da linguagem.
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(C) aponta a diversidade de atores sociais como responsável pela alteração do
sentido original da palavra “cidadania”, fato determinante de que, na
contemporaneidade,  se lhe atribua sentido oposto ao etimologicamente
reconhecido.
(D) expressa opinião sobre o modo de ocorrência da palavra “cidadania”,
oportunidade de evidenciar que a alta frequência de uso de uma palavra não implica
que esteja assegurada a adequada percepção do fenômeno que ela nomeia.
(E) indaga sobre o que ocorre com a palavra “cidadania”, tomando-a como exemplo
da típica atitude contemporânea no que se refere à linguagem − reprovável
descuido quanto aos distintos contextos de uso de vocábulos −, foco este de sua
reflexão.

Comentário: Questão de compreensão textual, cuja resposta está expressa no texto.
Há uma opinião da autora em relação à frequência com que o vocábulo “cidadania”
é empregado na “mídia em geral, nos discursos políticos, em mensagens
publicitárias, na fala de diferentes atores sociais, enfim, nos diversos contextos em
que a comunicação se faz presente”. Esse posicionamento de Maria Alice (autora)
fica evidenciado no excerto “Esse largo uso, porém, não torna seu significado
evidente. Ao contrário, o fato de admitir vários empregos deprecia seu valor
conceitual”.

Nas demais opções, temos:
a) Não há uma censura à utilização do vocábulo “cidadania” na mídia, nos discursos
políticos e nas mensagens publicitárias, conforme se percebe no excerto “na mídia
em geral, nos discursos políticos, em mensagens publicitárias, na fala de diferentes
atores sociais, enfim, nos diversos contextos em que a comunicação se faz
presente, deparamo-nos repetidas vezes com a palavra cidadania”. Na continuação
desse segmento, a autora apenas critica o largo uso desse vocábulo, dizendo que
isso “não torna seu significado evidente”. Entretanto, ela não censura a ocorrência
dessa palavra “nos diversos contextos”.
b) O texto não nos  fornece informações que permitam concluir o uso pouco
criterioso do vocábulo “cidadania”. Houve um erro de extrapolação, ou seja, a
alternativa extravasou as ideias constantes do texto.
c) No texto, a autora aponta o “considerável avanço da agenda igualitária no mundo
e, decorrente disso, a valorização sem precedentes da ideia de direitos” como uma
possível causa para a alteração do significado de “cidadania”.
e) A autora não menciona que há descuido no uso de “cidadania” nos diversos
contextos em que ocorre. No decorrer do texto, ela apenas menciona que o
emprego desse vocábulo “atende bastante bem a um dos usos possíveis da
linguagem, a comunicação, mas caminha em sentido inverso quando se trata da
cognição, do uso cognitivo da linguagem”.

Gabarito: D.

21. (FCC-2012/TCE-AP) Afirma-se com correção:

(A) (linhas 1 a 5) Os termos que compõem a sequência inicial do texto estão todos
citados sob a mesma perspectiva, a da completa determinação.
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(B) (linhas 5 e 6) Se a frase Esse largo uso, porém, não torna seu significado
evidente fosse organizada de maneira distinta, a formulação “Seu significado não se
torna evidente, mas seu uso é amplo” preservaria a correção e o sentido originais,
considerado o contexto.
(C) (linha 8) O modo como o segmento que sucede a isto é está redigido comprova
que a expressão introduz um típico verbete de dicionário.
(D) (linhas 10 a 11) O segmento a palavra cidadania atende bastante bem a um dos
usos possíveis da linguagem teria seu sentido e correção preservados em “Da
palavra cidadania pode-se dizer que não é nada mal o seu atendimento a um dos
usos possíveis da linguagem”.
(E) (linhas 13 a 15) Variante da  redação da autora,  a frase  “Então,  se  o seu
significado é tão pouco esclarecido, a palavra ‘cidadania’ é constantemente evocada
por quê?”, está em conformidade com o padrão culto escrito e preserva o sentido do
enunciado original.

Comentário: O gabarito da questão encontra-se na assertiva (E). No trecho “Então,
se o seu significado é tão pouco esclarecido, a palavra ‘cidadania’ é constantemente
evocada por quê?”, houve respeito ao sentido original e ao padrão culto da língua,
pois: (i) as vírgulas antes e após o excerto “se o seu significado é tão pouco
esclarecido” foram empregadas corretamente para demarcar a antecipação da
oração subordinada adverbial; (ii) a forma “por quê” se situa em uma pergunta direta
e, por estar no final da frase, foi corretamente grafada com acento circunflexo.

Vejamos as demais opções:
a) Não há um rol taxativo, isto é, determinado com o uso dos termos “mídia”,
“discursos políticos”,  “mensagens publicitárias”. Esses elementos são apenas
alguns exemplos de contextos em que a palavra “cidadania” é empregada
comumente.
b) De fato, a reescrita mantém a correção gramatical do trecho inicial. Entretanto, há
uma incoerência semântica ao empregar o conector “mas”, exprimindo ideia de
adversidade entre as sentenças. Para corrigir o desvio, seria necessário substituir
esse conector por uma conjunção explicativa: Seu significado não se torna evidente,
pois (= porque) seu uso é amplo”.
c) A expressão “isto é” denota ideia de retificação, ou seja, há uma explicação do
termo citado anteriormente.
d) O trecho reescrito não apresenta incorreção gramatical; contudo, apresenta
alteração do sentido original do texto.

Gabarito: E.

22. (FCC-2012/TCE-AP) A formulação que equivale ao segmento original transcrito
é:
(A) diferentes atores sociais / distintos líderes comunitários.
(B) nos diversos contextos em que a comunicação se faz presente / nas variadas
situações em que se impõe um frutífero diálogo.
(C) é constantemente evocada / é via de regra proferida com solenidade.
(D) valorização sem precedentes / sublimação inédita.
(E) formas contemporâneas de interação / modos inovadores de ação
compartilhada.
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Comentário: Questão sobre significação contextual de palavras e expressões. Há
perfeita equivalência contextual entre as expressões “valorização sem precedentes”
e “sublimação inédita”.

Nas demais opções, temos:
a) A expressão “atores sociais” não apresenta grau de restrição, ideia contida em
“líderes comunitários”.
b) Não uma correspondência necessária entre “comunicação” e “frutífero diálogo”.
c) O vocábulo “evocar” (chamar) não se refere a “proferida com solenidade”.
e) Novamente, não há uma obrigatória correspondência entre os vocábulos
“contemporâneas” e “inovadores”.

Gabarito: D.

23. (FCC-2012/TCE-AP) Direitos, por   isso, sustentam uma espécie de
argumentação pública permanente, a partir da qual os atores sociais agenciam suas
identidades e tentam ampliar o escopo da política de modo a abarcar suas
questões.

Considerada a frase acima, estarão assegurados a correção, a clareza e o sentido
originais na substituição de:
(A) sustentam uma espécie de argumentação pública permanente por "confirmam a
homologia com a argumentação pública permanente”.
(B) a partir da qual por “a partir de quê”.
(C) de modo a abarcar por “com vistas à abranger”.
(D) agenciam sua identidade por “advogam benesses em função de sua
identidade”.
(E) tentam ampliar o escopo da política de modo a abarcar suas questões por
“intentam maior abrangência da ação política de sorte que lhes contemple os
interesses”.

Comentário: Há total correspondência de significado e manutenção da clareza e da
correção na substituição sugerida na opção (E). As expressões “ampliar o escopo” e
“maior abrangência” possuem a mesma significação, sendo, portanto, equivalentes
no contexto em que se inserem. Por sua vez, as locuções “de modo a” e “de sorte
que”, significando “de maneira que”. Por fim, também há equivalência contextual
entre os vocábulos “questões” e “interesses”. Logo, esta é a resposta da questão.

Vejamos alguns desvios das demais opções:
a) Errada. Inicialmente, o vocábulo “homologia”, que significa “qualidade do que é
homólogo”, isto é, “repetição das mesmas palavras no discurso” não se assemelha,
contextualmente, à palavra “espécie”. Por fim, a reescrita altera o sentido original,
exprimindo a informação de que há uma confirmação por intermédio da
“argumentação pública permanente”, enquanto o período original defende a tese de
que “uma espécie (tipologia) de argumentação pública permanente é sustentada”.
b) Errada. A expressão “a partir de quê” prejudica a correção gramatical do período.
Para corrigir esse desvio, é preciso transcrever “a partir de que”, ou seja, por ser
átono, o “que” deve ser grafado sem acento circunflexo.
c) Errada. Há desvio gramatical na reescrita “com vistas à abranger”, pois não se
emprega o acento grave indicativo de crase antes de verbos.
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d) Errada. Há alteração do sentido original na reescrita “advogam benesses em
função de sua identidade”, pois a forma verbal “advogam” significa “defender,
patrocinar”, ao passo que “agenciam” traz a acepção de “trabalhar, procurar,
solicitar”.

Gabarito: E.

24. (FCC-2012/TCE-AP) Tais atores constroem-se, portanto, em público,
pressionando o sistema político a reconhecer direitos que julgam possuir e a
incorporá-los à agenda governamental.
Considerada a frase acima, é correto afirmar:
(A) À forma constroem-se corresponde, no singular, a forma “constróe-se”.
(B) O contexto exige que à forma verbal pressionando seja atribuído unicamente o
sentido condicional.
(C) O emprego de julgam sinaliza que a autora se preserva de assumir que os
direitos reivindicados pelos Tais atores sejam efetivamente direitos deles.
(D) O padrão culto escrito abona não só a construção julgam possuir, como,
também, a forma “julgam possuírem”.
(E) Em e a incorporá-los à agenda governamental, o termo destacado estabelece a
conexão lógica entre esse segmento final da frase e o imediatamente anterior (que
julgam possuir).

Comentário:  A resposta da questão encontra-se na assertiva (C). De fato,  o
emprego do verbo “julgar” no contexto isenta a autora de opinião acerca dos direitos
reivindicados pelos tais atores. É uma forma de a autora se esquivar da opinião
alheia.

Vejamos as demais opções:
a) Errada. Na forma “constroem-se”, há uma construção de voz passiva sintética
(V.T.D + “se” – pronome apassivador). Entretanto, não há equivalência com a forma
“constróe-se”, pois o verbo “construir” deve concordar com o sujeito paciente “Tais
atores”. Ademais, há erro ortográfico em “contróe-se”. Caso o sujeito estivesse no
singular (tal ator), o correto seria “contrói-se”. Verbos terminados em “-uir” recebem
a vogal “i”na terceira pessoa do singular do presente do indicativo.
b) No contexto, a forma “pressionando” está empregada no gerúndio, significando
“coagindo”. Portanto, a afirmação do examinador está incorreta.
d) Errada. Na locução verbal “julgam possuírem”, apenas o verbo auxiliar deve ser
flexionado. Logo, o correto é “julgam possuir”.
e) Errada. A forma pronominal “los” faz referência contextual aos “direitos” a que tais
atorem julgam possuir, mas não ao trecho anteriormente citado.

Gabarito: C.

25. Considere as assertivas abaixo.

I. (linhas 10 e 11) O segmento a palavra cidadania atende bastante bem a um dos
usos possíveis da linguagem, a comunicação traz não só uma informação explícita
sobre a linguagem, mas também uma subentendida.
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II. (linhas 13 a 15) Em Por que, então, a palavra cidadania é  constantemente
evocada, se o seu significado é tão pouco esclarecido?, o segmento introduzido
pelo se exprime uma condição.

III. (linhas 19 a 23) Em De fato, tornou-se impossível conceber formas
contemporâneas de interação entre indivíduos ou grupos sem que a referência a
direitos esteja pressuposta ou mesmo vocalizada, o segmento destacado em
negrito exprime uma condicionante do ato indicado no segmento sublinhado.

O texto abona o que consta em:

(A) I e II, apenas.
(B) II e III, apenas.
(C) I e III, apenas.
(D) III, apenas.
(E) I, II e III.

Comentário: Vamos analisar as frases.

I. Correta. Com efeito, o excerto destacado transmite a informação explícita de que
a linguagem é usada para que haja comunicação. Ademais, a expressão “um dos
possíveis usos” exprime que é possível utilizar a linguagem com outra finalidade,
caracterizando, portanto, uma informação subentendida.
II. Errada. No contexto, o conectivo “se” exprime o matiz semântico de causa, sendo
equivalente ás locuções “já que”, “uma vez que”: “Por que, então, a palavra
cidadania é constantemente evocada, já que o seu significado é tão pouco
esclarecido?”.
III. Correta. No excerto “sem que a referência a direitos esteja pressuposta ou
mesmo vocalizada”, o trecho em negrito representa uma condição para que seja
possível a concepção de “formas contemporâneas de interação entre indivíduos ou
grupos”. Portanto, a afirmativa está de acordo com o texto.

Gabarito: C.

26. (FCC-2012/TCE-AP) Direitos, por   isso, sustentam uma espécie de
argumentação pública permanente [...]

Transpondo a frase acima para a voz passiva, a forma verbal obtida é:

(A) sustentam-se.
(B) é sustentada.
(C) foi sustentada.
(D) sustentara-se.
(E) haviam sido sustentadas.

Comentário: Primeiramente, vamos observar as funções sintáticas na voz ativa:

Direitos – sujeito (será o agente da passiva);
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sustentam – verbo transitivo direto, o que permite a transposição para a voz passiva
(formará a locução verbal de voz passiva – verbo “ser” + particípio de “sustentar”);

uma espécie de argumentação pública permanente – objeto direto (será o sujeito
paciente).

Feita a análise, temos a seguinte construção de voz passiva:

Uma argumentação pública permanente é sustentada pelos direitos.

Portanto, a letra (B) é a resposta da questão.

Gabarito: B.

Atenção: Para responder às questões de números 27 e 28, considere o texto
abaixo.

“O mais frequente é uma urna com as cinzas do ente querido ficar zelosamente
guardada na casa do pranteado por um bom tempo. Com o passar dos anos,
porém, a urna migra da sala para o sótão. E, quando, anos mais tarde, a casa é
vendida, não raro alguém lembra, penalizado, que as cinzas foram deixadas para
trás”, explica Thad Holmes, que também é agente de proteção ambiental.

27. (FCC-2012/TCE-AP) Se alguém quisesse relatar, com discurso próprio, algo do
que Thad Holmes esclareceu na passagem acima, estaria se expressando
corretamente assim:

(A) Thad Holmes explica que, por ocasião de a casa ser vendida, passados anos de
a urna ter migrado da sala para o sótão, alguém certamente lembrará, penalizado,
que as cinzas foram deixadas para trás.
(B) Thad Holmes explica que: Com o passar dos anos, porém, a urna migra da sala
para o sótão, para, anos mais tarde, ser vendida.
(C) Thad Holmes explicou que, quando anos mais tarde, a casa foi vendida, não
raro alguém lembrou que as cinzas foram deixadas para trás.
(D) Explica Thad Holmes – “O mais frequente é uma urna com as cinzas do ente
querido ficar zelosamente guardada na casa do pranteado por um bom tempo”, e
acrescenta que a urna, com o passar do tempo, migrou da sala para o sótão.
(E) Explica Thad Holmes que alguém sempre lembra, penalizado, que as cinzas são
deixadas para trás, isso quando a casa é vendida anos mais tarde, passando anos
em que a urna migra da sala para o sótão.

Comentário: A citação do excerto é uma explicação feita por Thad Holmes. Porém,
caso alguém pretendesse relatar o discurso com suas próprias palavras, e de forma
correta, deveria fazê-lo conforme a construção presente na assertiva (A). O
enunciado original e a transcrição proposta na mencionada opção preservam o
sentido inicial e a correção gramatical.
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Vejamos alguns equívocos cometidos nas demais opções:

b) O sinal de dois-pontos deve ser substituído por uma vírgula antes do excerto
“com o passar dos anos”, o qual desempenha a função de adjunto adverbial.
Ademais, o trecho menciona que a urna foi vendida, contrariando a informação
original.
c) Faltou uma vírgula após o conectivo temporal “quando”, a fim de isolar o adjunto
adverbial deslocado “anos mais tarde”.
d) O travessão deve ser substituído pelo sinal de dois-pontos, iniciando a citação de
Thad Holmes. Além disso, o trecho “e acrescenta que a urna (...)” faz parte da
citação, devendo figurar também entre aspas.
e) O trecho não foi redigido de forma clara e coerente, além de modificar o sentido
original do texto, conforme o excerto “isso quando a casa é vendida anos mais
tarde, passando anos em que a urna migra da sala para o sótão”.

Gabarito: A.

28. (FCC-2012/TCE-AP) Considere os enunciados que seguem.

I. Os debates se sucederam.

II. O projeto ganhou consistência.

III. O projeto chegou ao ponto de ser encampado por renomados especialistas.

IV. Os renomados especialistas se responsabilizaram pelo levantamento da verba
necessária à execução do projeto.

As quatro frases estão conectadas de maneira clara e correta em:

(A) À medida que se sucediam os debates, o projeto foi ganhando consistência, até
o ponto de ser encampado por renomados especialistas, que se responsabilizaram
pelo levantamento da verba necessária a sua execução.
(B) Os renomados especialistas se responsabilizaram pelo levantamento da verba
necessária à execução do projeto que os sucessivos debates deram consistência,
ao ponto que eles o encamparam.
(C) O projeto ganhou consistência e chegou ao ponto em que renomados
especialistas lhe encamparam, depois dos debates que se sucederam, e também se
responsabilizando pelo levantamento da verba necessária à sua execução.
(D) O levantamento da verba necessária à execução do projeto ficou na
responsabilidade dos renomados especialistas que o encamparam, pois, dado os
sucessivos debates, ele ganhou consistência até esse ponto.
(E) A consistência que o projeto ganhou na medida dos sucessivos debates chegou
até o ponto dos renomados especialistas se responsabilizarem pelo levantamento
da verba necessária à sua execução, que encamparam.

Comentário: A correta articulação entre as frases é encontrada na assertiva (A).
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Inicialmente, devemos iniciar a construção pela oração que não apresenta
referencial anterior, pois ela introduzirá o assunto a ser tratado. Por essa razão, o
excerto inicial é “os debates se sucederam”.

Em seguida, reparem que houve a inserção da locução   conjuntiva
proporcional “à medida que”, exprimindo uma ação concomitante com o fato de o
projeto ganhar consistência. Dessa forma, o trecho que inicia o período é “À medida
que se sucediam os debates, o projeto foi ganhando consistência”. Notem que a
ação de suceder os debates é simultânea à de ganhar consistência.

A oração seguinte, por sua vez, deve apresentar uma relação lógica com o
vocábulo “projeto”, isto é, deve contemplar uma referência textual em relação a essa
palavra. No trecho “até o ponto de ser encampado por renomados especialistas”,
encontramos a referência ao projeto no adjetivo em destaque. Então, até o
momento, temos a seguinte construção: “À medida que se sucediam os debates, o
projeto foi ganhando consistência, até o ponto de ser encampado por renomados
especialistas”.

Por fim, o período deve ser finalizado por uma oração que apresenta um nexo
textual que faça coesão com a expressão “renomados especialistas”. Isso ocorre no
trecho “que se responsabilizaram (...)”, pois o pronome relativo “que” retoma a
locução mencionada.

Vejamos alguns erros das demais opções, temos:
b) No excerto “projeto que os sucessivos debates deram consistência”, o verbo “dar”
é transitivo direto e indireto, regendo o emprego da preposição “a” antes do
pronome relativo “que”. Portanto, o correto é “projeto a que os sucessivos debates
deram consistência”.
c) O verbo “encampar” é transitivo direto. Portanto, no trecho “renomados
especialistas lhe encamparam”, a forma pronominal “lhe” deve ser substituída pelo
pronome oblíquo “o”.
d) A forma “na”, constante do trecho “ficou na responsabilidade dos renomados
especialistas” deve ser substituída por “sob a”. Por sua vez, a forma pronominal
oblíqua “o” causou ambiguidade no   trecho “renomados especialistas   o
encamparam”, pois pode referir-se tanto ao “levantamento” quanto ao “projeto”.
e) A expressão “na medida” deve ser substituída pela locução conjuntiva causal “na
medida em que”. Ademais, seria necessário fazer algumas alterações no excerto,
resultando na seguinte construção: “A consistência que o projeto ganhou na medida
em que os sucessivos debates se sucediam chegou até o ponto em que os
renomados especialistas (...)”.

Gabarito: A.

29. (FCC-2012/TCE-AP) Considere a frase abaixo e os três comentários que a
seguem.

É evidente que, ao não detalhar no depoimento os dados que já havia oferecido, e
que permitiriam a elucidação dos fatos investigados, os torna mais nebulosos.

I. A expressão É evidente indica a atitude daquele que produziu a frase: ele cria
para o interlocutor o dever de crer no que foi afirmado, dificultando, assim,
contestação à sua assertiva.
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II. A expressão havia oferecido denota fato passado ocorrido anteriormente ao outro
fato também ocorrido no passado.

III. O emprego do pronome os produz ambiguidade, que seria dissolvida se o
segmento os torna fosse substituído por “torna estes” ou “torna aqueles”, alternativa
definida pelo sentido que se deseja atribuir à frase.

É legítimo o que se afirma em;

(A) I, apenas.
(B) I e II, apenas.
(C) III, apenas.
(D) II e III, apenas.
(E) I, II e III.

Comentário: Considerando as frases acima, verificamos que:

(i) a expressão “É evidente” constitui um recurso argumentativo empregado por
quem produziu a frase. Por meio do modalizador semântico “evidente”, o autor, ao
mesmo tempo, expõe sua opinião e induz o leitor a aderir as ideias expressas na
superfície textual. Portanto, a frase está correta;

(ii) a estrutura “havia oferecido”, formada pelo verbo “haver” flexionado no pretérito
imperfeito do indicativo, seguido do particípio de “oferecer”, denota o pretérito mais-
que-perfeito composto do indicativo. Conforme nos ensinam as lições gramaticais,
esse tempo verbal denota uma ação pretérita anterior à outra, também passada.
Logo, a afirmativa está correta;

(iii) de fato, o emprego da forma pronominal oblíqua “os” causa ambiguidade na
estrutura. No contexto, esse pronome pode referir-se tanto a “dados” quanto a “fatos
investigados”. A solução proposta pelo examinador da banca resolveria o vício de
linguagem:

É evidente que, ao não detalhar no depoimento os dados que já havia oferecido, e
que permitiriam a elucidação dos fatos investigados, torna aqueles (=os dados) mais
nebulosos.

É evidente que, ao não detalhar no depoimento os dados que já havia oferecido, e
que permitiriam   a elucidação dos fatos investigados, torna estes (=fatos
investigados) mais nebulosos.

Gabarito: E.

ISS/SP-2013: As questões de números 30 a 34 referem-se ao texto abaixo.

"Ocorreu em nossos países uma nova forma de colonialismo, com a
imposição de uma cultura alheia à própria da região. Cumpre avaliar criticamente os
elementos culturais alheios que se pretendam impor do exterior. O desenvolvimento
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corresponde a uma matriz endógena, gerada em nossas próprias sociedades, e que
portanto não é possível importar. Precisamos levar sempre em conta os traços
culturais que nos caracterizam, que hão de alimentar a busca de soluções
endógenas, que nem sempre têm por que coincidir com as do mundo altamente
industrializado."1

O que há de extraordinário nessa citação? Nada, exceto a data. Ela não foi
redigida no princípio do século XIX e sim no dia 29 de maio de 1993, exatamente
um mês antes da redação deste artigo. Trata-se de um documento aprovado por
vários intelectuais ibero-americanos, na Guatemala, como parte da preparação da III
Conferência de Cúpula da região, a realizar-se em Salvador, na Bahia.

Conhecemos bem essa linguagem no Brasil. É o discurso do nacionalismo
cultural, que começou a ser balbuciado com os primeiros escritores nativistas, e
desde a independência não cessou, passando por vários avatares, com tons e
modulações diversas. Ao que parece, nada envelheceu nessas palavras. Quase
todos os brasileiros se orgulhariam de repeti-las, como se elas fossem novas e
matinais, como se fôssemos contemporâneos do grito do Ipiranga. Nesses 171
anos, o Brasil passou do Primeiro para o Segundo Reinado, da Monarquia para a
República Velha, desta para o Estado Novo, deste para a democracia, desta para a
ditadura militar, e desta para uma nova fase de democratização. Passamos do
regime servil para o trabalho  livre - ou quase. De país essencialmente agrário
transitamos para a condição de país industrial, e sob alguns aspectos nos
aproximamos da pós-modernidade. Só uma coisa não mudou: o nacionalismo
cultural. Continuamos repetindo, ritualmente, que a cultura brasileira (ou latino-
americana) deve desfazer-se dos modelos importados e voltar-se para sua própria
tradição cultural.

1 Relato general de la "Cumbre Del pensamiento", Antígua-Guatemala, pp. 88 e ss.

(Adaptado de Sergio Paulo Rouanet. "Elogio do incesto". In: Mal-estar na
modernidade: ensaios. São Paulo: Companhia das Letras, 1993. p. 346-347)

30. Afirma-se com correção:

a) A referência às diversas formas de governo no Brasil demonstra o profundo
conhecimento do autor acerca da realidade brasileira, o que torna consistente
seu juízo positivo a respeito do que considera "nosso ritual".
b) O que há de extraordinário nessa citação? é uma pergunta retórica, pois o
autor, ao formulá-la, não tem como  objetivo receber uma resposta, mas
apenas valer-se do questionamento como recurso argumentativo.
c) A referência à data em que foi escrito o artigo permite ao autor evidenciar a
atualidade de suas ideias, devido à aproximação temporal entre seu texto e o
documento aprovado      por vários intelectuais ibero-americanos.
d) O segmento não foi redigida no princípio do século XIX e sim no dia 29 de
maio de 1993 mostra que o autor considera o Brasil um país sempre em atraso
no que se refere à exposição de conceitos.
e) Ao referir-se à III Conferência de Cúpula da região, o autor sinaliza que a
assembleia não contempla territórios que não sejam guatemaltecos.
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Comentário: Vamos analisar as opções.

a) Errada. A citação datada de 29 de maio de 1993 assume feições semelhantes
aos discursos nacionalistas do século XIX e de momentos históricos seguintes,
apresentando um grau pouco inovador e já previsível. Em outras palavras, o autor
do texto não evidencia um juízo positivo.
b) Esta é a resposta da questão. A pergunta retórica é um recurso argumentativo,
empregado para despertar a atenção do leitor. No contexto, ela põe em destaque o
aspecto pouco inovador citado no início do texto. Reparem que, ao empregar esse
recurso textual, o autor já está ciente da resposta, não se tratando, portanto, de
dúvidas.
c) Errada. O autor evidencia o aspecto pouco inovador das ideias relacionadas à
cultura nacional ao aproximar as ideias defendidas na citação de 1993 e os
discursos de outras épocas.
d) Errada. Na superfície textual, o Brasil foi analisado apenas sob o aspecto da
cultura nacional. Dito de outra forma, o texto não apresenta subsídios para afirmar
que o autor do texto considera o Brasil como um país atrasado em relação a
conceitos gerais.
e) Errada. Ainda que a III Conferência de Cúpula da região tenha sido realizada na
Guatemala, houve a participação de nações ibero-americanas.

Gabarito: B.

31. Compreende-se corretamente que Sergio Paulo Rouanet

a) retifica equívoco sobre época de registro oficial de importante documento,
pois considera que balizar corretamente é atitude essencial a intelectuais
analistas da cultura.
b) faz uma citação e a desqualifica, pelo fato de expressar ideias consideradas
ultrapassadas, embora reconheça seu mérito de datar o início de uma
específica visão de colonialismo.
c) se respalda em renomados intelectuais ibero-americanos para defender o
posicionamento adotado no documento preparatório à III Conferência de
Cúpula.
d) inicia seu artigo com citação que apresenta fatos e descrição de processos,
citação em que não se reconhece qualquer marca de atitude prescritiva sobre
esses ou aqueles.
e) desenvolve raciocínio que legitima  a seguinte compreensão:  o título do
artigo caracteriza o que está denominado no texto como discurso do
nacionalismo cultural.

Comentário: O gabarito da questão encontra-se na assertiva (E). Há referência ao
conteúdo do texto por meio do título “Mal-estar na modernidade”. No decorrer da
superfície textual, o autor evidencia que, mesmo atualmente, existem preocupações
no que se refere ao nacionalismo cultural, o qual teve origem no período colonial.

Vejamos as demais opções.
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a) Errada. Durante o texto, o autor destaca o aspecto pouco inovador da citação
data de 1993 em comparação a discursos nacionalistas de outras épocas. Portanto,
não houve retificação.
b) Errada. A citação apresentada exprime apenas a ideia de nacionalismo cultural,
sem, no entanto, demarcar o início de uma visão de colonialismo.
c) Errada. No decorrer do texto, percebe-se que o autor tece críticas às ideias dos
participantes da conferência, considerando-as obsoletas.
d) Errada. Por fim, o início do artigo representa uma ordem, prescrição constante da
citação.

Gabarito: E.

32. O texto legitima o seguinte comentário:

a) Em hão de alimentar, a forma verbal exprime, além da ideia de futuro, a de
que o evento é desejado.
b) Em Continuamos repetindo, a ideia de ação em processo é  decorrência
exclusiva da forma Continuamos.
c) A forma verbal foi redigida exprime fato passado considerado contínuo.
d) A forma a realizar-se em Salvador exprime fato futuro em relação à data de
redação do documento, mas passado em relação à data do artigo.
e) Em se orgulhariam de repeti-las, tem-se a expressão de um fato possível,
mas considerado de pouca probabilidade.

Comentário: Vamos analisar as opções.

a) Esta é a resposta da questão. A construção “há de alimentar” transmite a ideia
de desejo em relação a uma ação futura, corroborada pelo verbo “haver” flexionado
no futuro do presente do indicativo.
b) Errada. O verbo “continuar” transmite a ideia de que a ação é praticada há algum
tempo. Entretanto, também há uma ideia de ação no verbo “repetir”, o principal da
locução verbal “continuamos repetindo”. Trata-se de um aspecto verbal com ação
continuada.
c) Errada. O pretérito perfeito do indicativo, tempo em que o verbo “ser” foi
flexionado, transmite a ideia de um fato encerrado, totalmente concluído. Assim, não
há continuidade, invalidando a afirmação do examinador.
d) Errada. Por meio da forma verbal “realizar-se”, percebe-se que há uma relação
futura não apenas com a data de redação do documento, como também com a data
do artigo.
e) Errada. Em “se orgulhariam de repeti-las”, há um fato possível. O verbo “orgular-
se” está flexionado no futuro do pretérito do indicativo, o qual exprime a noção de
hipótese. Entretanto, em conformidade com o texto, não são raros os brasileiros que
repetiriam o discurso de nacionalismo cultural. Portanto, segundo  a superfície
textual, há grande probabilidade de essa repetição ocorrer.

Gabarito: A.
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33. É correto afirmar:

a) Se da Monarquia fosse substituído por desta, forma que se tem em outros
trechos da sequência, o paralelismo no que se refere à forma de governo não
seria prejudicado.
b) O emprego de Quase impede que o leitor esclarecido atribua crédito à
afirmação feita, dado o valor de dúvida que se insere na frase.
c) Na correlação estabelecida pelo duplo emprego de como, explicita-se que o
autor considera a autonomia política da nação como marco de um início.
d) Ao mencionar como se fôssemos contemporâneos do grito do Ipiranga, o
autor critica os que consideram os brasileiros um povo retrógrado.
e) Nesses 171 anos é abrangência temporal cujo balizamento se dá, em linha
que vai do presente para o passado, a partir do ano em que ocorre o ato da
leitura.

Comentário: A resposta da questão encontra-se na assertiva (C). O discurso de
nacionalismo, que teve origem com a independência do Brasil, em consonância com
o texto, é enfatizado por meio da repetição de “como” no excerto a seguir: “É o
discurso do nacionalismo cultural, que começou a ser balbuciado com os primeiros
escritores nativistas, e desde a independência não cessou, passando por vários
avatares, com tons  e modulações diversas. Ao que parece, nada envelheceu
nessas palavras. Quase todos os brasileiros se orgulhariam de repeti-las, como se
elas fossem novas e matinais, como se fôssemos contemporâneos do grito do
Ipiranga.”

Vejamos as demais opções.

a) Errada. Haveria, sim, prejuízo, pois a substituição mencionada na assertiva não é
possível, em virtude de o antecedente da expressão “da Monarquia” é o constituinte
“Segundo Reinado”. Seria possível, portanto, fazer a substituição pelo pronome
“deste”, realizando a coesão anafórica (retomada de termo anterior).
b) Errada. Não há valor de dúvida, mas, sim, de certeza, segurança na expressão
“quase todo”.
d) Errada. Ao adotar um discurso obsoleto, o autor evidencia, no decorrer do texto,
que o povo brasileiro assume comportamento retrógrado. Portanto, ele (autor) não
faz críticas aos que consideram os brasileiros um povo retrógrado.
e) Errada. A linha temporal se estende desde 1822 até 1993, data de publicação do
artigo, mas não até o ano em que ocorre a leitura do texto.

Gabarito: C.

34. O segmento do texto que está adequadamente compreendido é:

a) Continuamos repetindo, ritualmente / Continuamos a reiterar, como numa
liturgia.
b) uma cultura alheia à própria da região / um cabedal de conhecimentos
desenraizado do seu lugar de origem.
c) passando por vários avatares / resistindo a diversos crivos.
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d) Passamos do regime servil para o trabalho livre / Do trabalho que exige
força muscular para ser executado passamos para o trabalho industrializado.
e) país essencialmente agrário / nação que não reconhece outro status social,
político e econômico que não seja o dos habitantes das áreas agrícolas.

Comentário: Questão sobre semântica, em que devemos verificar o significado das
palavras traduzidas de acordo com o contexto em que se encontram. Sendo assim,
vamos analisar as alternativas.

a) Esta é a resposta da questão. Há perfeita equivalência semântica entre as
formas “repetindo” e “reiterar” e entre os vocábulos “ritualmente” e “liturgia”.
b) Errada. No período original, o vocábulo destacado em “uma cultura alheia à
própria região” não se relaciona com o excerto “cabedal de conhecimentos”, pois o
vocábulo “cabedal” significa “posses materiais ou recursos financeiros; bens,
riquezas”.
c) Errada. O vocábulo “avatar” significa “transformação, mutação”, ao passo que
“crivos” traz a acepção de “apreciação, prova”.
d) Errada. O trecho reescrito apresentou uma alteração semântica, dispensando
totalmente a exigência de força muscular, ou seja, não houve equivalência entre as
oposições “trabalho escravo versus trabalho livre” e “trabalho muscular versus
trabalho industrializado”.
e) Errada. A expressão “país essencialmente agrário” traz a noção de que a
economia se baseia na agricultura.

Gabarito: A.

Texto para as questões 35 e 36.

Na história da República das Províncias Unidas dos Países Baixos, a
independência nacional e a expansão colonial marcharam de mãos dadas no
decurso dos oitenta anos de guerra contra a Espanha (1568-1648). A historiografia
tende basicamente a encarar de duas maneiras, que não são excludentes, as
origens do império marítimo que os batavos começaram a edificar em fins do século
XVI e que em boa parte chegou até a Segunda Guerra Mundial e a independência
da Indonésia. A primeira maneira, estritamente monocausal, interpreta o surto
ultramarino em função do imperativo de aceder às fontes de comércio e de riqueza
que os embargos opostos pela Espanha à navegação da Holanda lhes negava; a
segunda maneira, como uma das facetas do processo pelo qual a Holanda tornou-
se, no umbral do seu Século de Ouro, "a primeira economia moderna" e a principal
potência marítima.

Portugal e os Países Baixos tinham uma longa história de  relações
comerciais quando, em 1580, o Reino uniu-se à monarquia plural dos Habsburgo
madrilenos, na esteira da crise dinástica desencadeada pela morte de d. Sebastião
no norte da África. Tais relações não poderiam escapar às consequências do
conflito hispano-neerlandês, a começar pelos sucessivos embargos sofridos por
navios batavos em portos da Península, medidas que afetavam o suprimento de
certos produtos indispensáveis à economia das Províncias Unidas, em especial o
sal português de que dependia a indústria da pesca, então uma das vigas mestras
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da prosperidade holandesa, além de produto crucial ao moeder negotie, isto é, às
atividades mercantis da República no Báltico. Malgrado a guerra com a Espanha, as
relações comerciais de Portugal com as Províncias Unidas contavam com a
cumplicidade de autoridades  e de homens de negócio lusitanos  e com o
contrabando capitaneado por testas de ferro estabelecidos em Lisboa, no Porto e
em Viana, com o que se atenuaram os efeitos das medidas restritivas decretadas
pela corte de Madri.

Obs.: 1. A República das Províncias Unidas dos Países Baixos foi estado europeu
antecessor dos atuais Países Baixos. Segundo o organizador da obra de que foi
retirado o excerto acima, nela a Holanda, que na realidade era uma das entidades
que compunham a antiga República das Províncias Unidas dos Países Baixos,
designa toda a confederação, como já se praticava no século XVII.

2. neerlandês: que ou aquele que é natural ou habitante do Reino dos Países
Baixos (Holanda).

("Introdução" a O Brasil holandês (1630-1654). Seleção, introdução  e notas de
Evaldo Cabral de Mello. São Paulo: Penguin Classics)

35. (ICMS/RJ-2014/Auditor-Fiscal de Rendas) Considere as assertivas que
seguem, acerca de aspectos do excerto.

I. No segmento embargos opostos pela Espanha à navegação da Holanda, o acento
indicativo da crase está corretamente empregado, mas seu uso seria indevido se,
em lugar de a navegação, houvesse "aquele tipo de navegação".

II. A palavra então remete ao tempo em que se dão os fatos comentados pelo autor.

III. Na frase inicial do segundo parágrafo, a correlação entre as formas verbais
empregadas evidencia que, em um cenário de ação prolongada, foi fixada uma
outra ação, enquadrada em um espaço de tempo determinado.

IV. Em começaram a edificar o verbo auxiliar empresta um matiz semântico ao
verbo principal, indicando a iminência da ação de edificar.

Está correto o que se afirma APENAS em:

(A) IV.
(B) I e III.
(C) I e IV.
(D) II e III.
(E) II.

Comentário: Vamos analisar as assertivas.

I. Errada. Se o vocábulo “navegação” fosse substituído pela expressão “aquele tipo
de navegação”, também ocorreria o fenômeno da crase, resultado da junção entre a
preposição ‘a’, exigida pelo termo regente “opostos”, e a vogal inicial do pronome
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demonstrativo “aquele”. Logo, a afirmação do examinador foi de encontro às
prescrições gramaticais.

II. Correta. O vocábulo “então” remete ao tempo em que os fatos são citados pelo
autor, ou seja, a época em que Portugal e os  Países Baixos tinham relações
comerciais e ao momento em que o Reino Unido se uniu à monarquia dos
Habsburgos madrilenos.

III. Correta. A correlação entre os verbos ‘ter’ e ‘unir-(se)’ demonstra que à forma
verbal “tinham” (denotando ação prolongada) foi acrescida a ação de “unir(-se)”,
conforme afirmou o examinador.

IV. Errada. Na locução verbal começaram a edificar, o verbo auxiliar ‘começar’
expressa o matiz que a ação de edificar já teve início, contrariando a afirmação da
banca.

Gabarito: D.

36. (ICMS/RJ-2014/Auditor-Fiscal de Rendas) Considerada a situação de uso,
está adequadamente compreendido o seguinte segmento do texto:

(A) contrabando capitaneado por testas de ferro / contrabando cujo lucro era
desfrutado pelos que representavam a outros homens de negócio.
(B) se atenuaram os efeitos das medidas restritivas decretadas pela corte de Madri /
os resultados auspiciosos da aplicação das leis de circunscrição impostas pela corte
de Madri se dissiparam.
(C) no umbral do seu Século de Ouro / no início do seu Século de Ouro.
(D) uma das vigas mestras da prosperidade holandesa / o mais portentoso emblema
da fartura holandesa.
(E) além de produto crucial ao moeder negotie / mais do que produto nefasto ao
"moeder negotie".

Comentário: Questão sobre significação contextual de palavras e expressões. Na
assertiva (C), o vocábulo ‘umbral’ significa ‘início, limiar; local de entrada para um
interior’, equivalendo, pois, à palavra ‘início’.

Nas demais opções:

a) não há uma equivalência entre ‘capitanear’ (=liderar, governar) e ‘desfrutar’ do
lucro.
b) o verbo ‘atenuar’ significa ‘tornar-se tênue, menos intenso’, divergindo, portanto,
da acepção de ‘dissipar’ (dispersar, desfazer).
d) não há equivalência entre os adjetivos ‘mestras’ e ‘portentoso’ (prodígio,
maravilhoso).
e) falta de correção semântica entre as expressões “além de” (ideia de adição) e
‘mais do que’ (noção de comparação). Ademais, também há divergência de
significação contextual entre os adjetivos ‘crucial’ e ‘nefasto’.

Gabarito: C.
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Texto para a questão 37.

Com 1.445 verbetes listados sob "ironia" na MLA Bibliografy de uma única
década, por que o mundo precisaria de um outro livro sobre ironia? E essa listagem
conta apenas uma parte da história − a parte literária: esse tópico tem sido
abordado por especialistas em áreas tão diversas quanto  linguística e  ciências
políticas, sociologia e história, estética e religião, filosofia e retórica, psicologia e
antropologia. A ironia tem sido sempre localizada e estudada em literatura, artes
visuais, música, dança, teatro, exposições de museu, conversas e argumentação
filosófica, e essa lista pode crescer muito mais. Mesmo concordando que a maioria
desses 1.445 verbetes são de artigos sobre "ironia em..." algum texto ou obra de
algum artista, a quantidade de energia gasta ao se tentar compreender como e por
que as pessoas escolhem se expressar dessa maneira bizarra continua a me
espantar. Parece haver uma fascinação com a ironia − que eu obviamente também
sinto − quer ela seja considerada um tropo retórico, quer um modo de ver o mundo.

(HUTCHEON, Linda. A "cena" da ironia, em Teoria e política da ironia. Trad. Julio Jeha. UFMG: Belo Horizonte, 2000. p. 15)

37.  (ICMS/RJ-2014/Auditor-Fiscal de Rendas) A alternativa que abriga uma
ideia não expressa de maneira explícita, mas que está pressuposta no
fragmento acima, é:

(A) a listagem das áreas em que a ironia tem sido localizada e estudada − literatura,
artes visuais, música, dança, teatro, exposições de museu, conversas e
argumentação filosófica − é passível de aumentar muito mais.
(B) a autora concorda com o fato de que a maioria dos 1.445 verbetes citados seja
composta de artigos em que se focalizou a ironia em algum texto ou obra de algum
artista.
(C) o espanto da autora quanto à energia gasta em estudos sobre a ironia é anterior
à constatação que fez acerca dos 1.445 verbetes citados.
(D) a autora sente um fascínio pela ironia.
(E) os 1.445 verbetes listados sob "ironia" na MLA Bibliografy remetem à área
literária.

Comentário: Questão sobre pressupostos e implícitos. Vamos analisar as opções:

a) “a listagem das áreas em que a ironia tem sido localizada e estudada − literatura,
artes visuais, música, dança, teatro, exposições de museu, conversas e
argumentação filosófica − é passível de aumentar muito mais.” – informação
explícita no texto.
b) “Mesmo concordando que a maioria desses 1.445 verbetes são de artigos sobre
“ironia em…” algum texto ou obra de algum artista (…)” – informação explícita.
c) Esta é a resposta da questão. De fato, o espanto é anterior à constatação feita
pela autora. No texto, essa ideia de anterioridade é inferida do trecho “continua a me
espantar”.
d) “Parece haver uma fascinação com a ironia − que eu obviamente também sinto” –
informação explícita na superfície textual.
e) “E essa listagem conta apenas uma parte da história − a parte literária” – ideia
explicitada no contexto.

Gabarito: C.
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QUESTÕES COMENTADAS NA AULA

1. (FCC-2011/Banco do Brasil)

01008991538
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Considerando-se o teor do texto, é correto afirmar que se trata de:

(A) narrativa sobre o sucesso do esporte brasileiro em todo o mundo, com destaque
para o futebol, bem mais popular.
(B) exposição de um ponto de vista pessoal a respeito das qualidades dos
brasileiros na área dos esportes, particularmente no futebol.
(C) discussão aprofundada sobre os problemas socioeconômicos que levam atletas
brasileiros de destaque a sair do país.
(D) proposta de maior apoio aos esportistas brasileiros, para que possam dedicar-se
aos treinos e melhorar seu desempenho.
(E) depoimento de um ex-jogador em que se nota a decepção com os recentes
resultados negativos do futebol brasileiro.

2. (FCC-2011/TRE-RN)

Rio Grande do Norte: a esquina do continente

Os portugueses tentaram iniciar a colonização em 1535, mas os índios
potiguares resistiram e os franceses   invadiram. A ocupação portuguesa só se
efetivou no final do século, com a fundação do Forte dos Reis Magos e da Vila de
Natal. O clima pouco favorável ao cultivo da cana levou a atividade econômica para
a pecuária.  O Estado tornou-se centro de criação de gado para abastecer os
Estados vizinhos e começou a ganhar importância a extração do sal – hoje, o Rio
Grande do Norte responde por 95% de todo o sal extraído no país. O petróleo é
outra fonte de recursos: é o maior produtor nacional de petróleo em terra e o
segundo no mar. Os 410 quilômetros de praias garantem um lugar especial para o
turismo na economia estadual.

O litoral oriental compõe o Polo Costa das Dunas - com belas praias, falésias,
dunas e o maior cajueiro do mundo –, do qual faz parte a capital, Natal. O Polo
Costa Branca, no oeste do Estado, é caracterizado pelo contraste: de um ado, a
caatinga; do outro, o mar, com dunas, falésias e quilômetros de praias praticamente
desertas. A região é grande produtora de sal, petróleo e frutas; abriga sítios
arqueológicos e até um vulcão extinto, o Pico do Cabugi, em Angicos. Mossoró é a
segunda cidade mais importante. Além da rica história, é conhecida por suas águas
termais, pelo artesanato reunido no mercado São João e pelas salinas. Caicó,
Currais Novos e Açari compõem o  chamado  Polo do Seridó, dominado pela
caatinga e com sítios arqueológicos importantes, serras majestosas e cavernas
misteriosas. Em Caicó há vários açudes e formações rochosas naturais que
desafiam a imaginação do homem. O turismo de aventura encontra seu espaço no
Polo Serrano, cujo clima ameno e geografia  formada por montanhas e grutas
atraem os adeptos do ecoturismo.

Outro polo atraente é Agreste/Trairi, com sua sucessão de serras, rochas e
lajedos nos 13 municípios que   compõem a região. Em Santa Cruz, a subida ao
Monte Carmelo desvenda toda a beleza do sertão potiguar – em breve,
o local vai abrigar um complexo voltado principalmente para o turismo religioso. A
vaquejada e o Arraiá do Lampião são as grandes atrações de Tangará, que oferece
ainda um belíssimo panorama no Açude do Trairi.

(Nordeste. 30/10/2010, Encarte no jornal O Estado de S. Paulo).
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O texto se estrutura notadamente:

(A)  sob forma narrativa, de início, e descritiva, a seguir, visando a despertar
interesse turístico para as atrações que o Estado oferece.
(B) de forma instrucional, como orientação a eventuais viajantes que se disponham
a conhecer a região, apresentando-lhes uma ordem preferencial de visitação.
(C) com o objetivo de esclarecer alguns aspectos cronológicos do processo histórico
de formação do Estado e de suas bases econômicas, desde a época da
colonização.
(D) como uma crônica baseada em aspectos históricos, em que se apresentam
tópicos que salientam as formações geográficas do Estado.
(E) de maneira dissertativa, em que se discutem as várias divisões regionais do
Estado com a finalidade de comprovar qual delas se apresenta como a mais bela.

3. (FCC-2011/DPE-RS) A transformação da frase "Eu nunca parei de pensar sobre
isso", disse Goodwin” para discurso indireto é:

(A) Goodwin disse que nunca parara de pensar sobre aquilo.
(B) Goodwin diz que nunca tivera parado de pensar sobre aquilo.
(C) Goodwin disse: "Eu nunca parei de pensar sobre isso".
(D) Goodwin diz: "Eu nunca parei de pensar sobre isso".
(E) Goodwin disse o que pensava sobre aquilo.

4. (FCC-2010/TRF-4ª REGIÃO)

Ao se dirigir ao juiz, pediu-lhe o advogado de defesa que adiasse a sessão,
informando ao magistrado que sua principal testemunha estava adoentada e, por
essa razão, impossibilitada de comparecer.

Indique a afirmação INCORRETA sobre o texto acima.

a) A presença de personagens e o encadeamento temporal  são traços que
autorizam qualificar esse texto como narrativo.
b) Em discurso direto, a fala correta do advogado seria: Solicito-lhe, Meritíssimo,
que adie a sessão, uma vez que minha principal testemunha encontra-se
adoentada, o que a impede de comparecer.
c) Há um encadeamento causal nesta sucessão de eventos: estava adoentada,
impossibilitada de comparecer e pediu-lhe o advogado de defesa que adiasse a
sessão.
d) Caso o advogado fosse um entusiasta dos latinismos, ele poderia,
adequadamente, usar a expressão tabula rasa, para indicar seu respeito ao
magistrado, e ipso facto, no sentido de por essa razão.
e) A  forma verbal estava, explícita em estava adoentada, está elíptica na
construção seguinte, impossibilitada de comparecer.
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5. (FCC-2010/AL-SP)

Representatividade ética

Costuma-se repetir à exaustão, e com as consequências características do
abuso de frases feitas e lugares-comuns, que as esferas do poder público são o

reflexo direto das melhores qualidades e dos piores defeitos do povo do país.
Na esteira dessa convicção geral, afirma-se que as casas legislativas

brasileiras espelham fielmente os temperamentos e os interesses dos eleitores
brasileiros. É o caso de se perguntar: mesmo que seja assim, deve ser assim? Pois
uma vez aceita essa correspondência mecânica, ela acaba  se tornando um
oportuno álibi para quem deseja inocentar de plano a classe política, atribuindo seus
deslizes a vocações disseminadas pela nação inteira...

Perguntariam os cínicos se não seria o caso, então, de não mais delegar o
poder apenas a uns poucos, mas buscar reparti-lo entre todos, numa grande e
festiva anarquia, eliminando-se os intermediários. O velho e divertido Barão de
Itararé já reivindicava, com a acidez típica de seu humor: "Restaure-se a
moralidade, ou então nos locupletemos todos!".

As casas legislativas, cujos membros são todos eleitos pelo voto direto, não
podem ser vistas como uma síntese cristalizada da índole de toda uma sociedade,
incluindo-se aí as perversões, os interesses escusos, as distorções de valor. A
chancela da representatividade, que legitima os legisladores, não os autoriza em
hipótese alguma a duplicar os vícios sociais; de fato, tal representação deve ser
considerada, entre outras coisas, como um compromisso firmado para a eliminação
dessas mazelas. O poder conferido aos legisladores deriva, obviamente, das
postulações positivas e  construtivas de uma determinada ordem  social, que se
pretende cada vez mais justa e equilibrada.

Combater a circulação dessas frases feitas e lugares-comuns que pretendem
abonar situações injuriosas é uma forma de combater a estagnação crítica ? essa
oportunista aliada dos que maliciosamente se agarram ao fatalismo das "fraquezas
humanas" para tentar justificar os desvios de conduta do homem público. Entre as
tarefas do legislador, está a de fazer acreditar que nenhuma sociedade está
condenada a ser uma comprovação de teses derrotistas.

(Demétrio Saraiva, inédito) O velho e divertido Barão de Itararé já reivindicava (...): "Restaure-se a
moralidade, ou então nos locupletemos todos!".

Transpondo-se adequadamente o trecho acima para o discurso indireto, ele ficará:
O velho e divertido Barão de Itararé já reivindicava que

a) ou bem se restaurasse a moralidade, senão nos locupletaríamos todos.
b) fosse restaurada a moralidade, ou então que nos locupletássemos todos.
c) seja restaurada a moralidade, ou todos nos locupletávamos.
d) seria restaurada a moralidade, caso contrário nos locupletássemos.
e) a moralidade seja restaurada, quando não venhamos a nos locupletar.
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6. (FCC-2005/TCE-MA)

Com as agravantes do desmatamento e do aquecimento global, a seca na
Amazônia ganha alguns contornos de novidade que se dissipam no longo do curso
da história da região. De acordo com o meteorologista Pedro Dias, do Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), a atual redução das chuvas se encaixa
no padrão de ciclos observado na Amazônia no último século. É o que os técnicos
chamam de “variabilidade decadal do Oceano Pacífico”, que impacta o Atlântico.

Os regimes de chuvas ao norte e ao sul do Rio Amazonas se têm alternado,
em ciclos de três décadas, ao longo de 120 anos. Nos anos 40, 50 e 60 choveu
menos na Amazônia. Nas três décadas seguintes, as chuvas aumentaram. Agora,
no início do século XXI, a região pode estar começando um novo ciclo de 10% a
15% a menos de chuva, assim como aconteceu no início do século XX. “Nos
últimos 100 a 120 anos, os ciclos têm sido bastante regulares”, diz.

Coincidentemente, as variações possivelmente causadas pelo efeito estufa
também são da ordem de 10% a 15%. “Há um consenso de que o aumento do
efeito estufa já tem uma grande magnitude comparável à da variação natural”,
registra Pedro Dias. Assim, o que poderia acontecer, falando grosseiramente, é
que a variação causada por esse efeito venha se somar à variação natural,
duplicando o impacto sobre o ambiente. O meteorologista salienta, em qualquer
caso, que se trata de variações médias ao longo de três décadas, e não de ano a
ano, quando o comportamento pode ser bem diferente.

Numa escala maior de tempo, a atual seca se torna mais relativa. Entre 5
mil e 3 mil anos atrás, onde hoje existe floresta, havia grandes extensões de
savana, característica de regiões com longos períodos de seca. Também há
registros de grandes variações nas chuvas e de períodos em que os rios baixaram,
causando mudanças significativas na fauna e na flora, lembra Virgílio Viana,
Secretário do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Amazonas.

“Esta é a maior seca com internet e cobertura em tempo real”, ironiza
Elpídio Gomes Filho,   Superintendente da   Administração das Hidrovias da
Amazônia Ocidental (Ahimoc). Adaptados a grandes variações de profundidade
dos rios entre os períodos de chuva e de estiagem, os portos da Amazônia têm um
sistema de braços flutuantes – inventado pelos ingleses – que sobem e descem,
acompanhando a superfície da água.

“Os rios sobem 14 metros durante 6 meses e descem 14 metros durante 6
meses, de forma previsível, milenar e regularmente, assegura Elpídio.

(Adaptado de Lourival Sant’Anna. O Estado de S. Paulo, 16 de outubro de 2005, A 13).

A frase que resume corretamente o texto é:

(A) Efeito estufa determina escassez de chuvas na Amazônia.
(B) Seca dá início a novo ciclo, diz especialista.
(C) 2005 é o ano da maior seca em toda a região amazônica.
(D) Desmatamento na Amazônia determina o aquecimento global.
(E) Meios de comunicação mascaram conseqüências da seca na Amazônia.
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7. (FCC-2011/TRE-TO)

De volta à Antártida

A Rússia planeja lançar cinco novos navios de pesquisa polar como parte de
um esforço de US$ 975 milhões para reafirmar a sua presença na Antártida na
próxima década. Segundo o blog Science Insider, da revista Science, um
documento do governo estabelece uma agenda de prioridades para o continente
gelado até 2020. A principal delas é a reconstrução de cinco estações de pesquisa
na Antártida, para realizar estudos sobre mudanças climáticas, recursos pesqueiros
e navegação por satélite, entre outros. A primeira expedição da extinta União
Soviética à Antártida aconteceu em 1955 e, nas três décadas seguintes, a potência
comunista construiu sete estações de pesquisa no continente. A Rússia herdou as
estações em 1991, após  o  colapso da  União  Soviética, mas pouco  conseguiu
investir em pesquisa polar depois disso. O documento afirma que Moscou deve
trabalhar com outras nações para preservar a "paz e a estabilidade" na Antártida,
mas salienta que o país tem de se posicionar para tirar vantagem
dos recursos naturais caso haja um desmembramento territorial do continente.

(Pesquisa Fapesp, dezembro de 2010, no 178, p. 23)

A  principal delas é a reconstrução de cinco estações de pesquisa na
Antártida, para realizar estudos sobre mudanças climáticas, recursos
pesqueiros e navegação por satélite, entre outros.

O segmento grifado na frase acima tem sentido:

(A) adversativo.
(B) de consequência.
(C) de finalidade.
(D) de proporção.
(E) concessivo.

8. (FCC-2011/TRE-RN)

Mal sugeria imagem de vida
(Embora a figura chorasse).

É correto afirmar que a frase entre parênteses tem sentido:
(A) adversativo.
(B) concessivo.
(C) conclusivo.
(D) condicional.
(E) temporal.
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9. (FCC-2011/TRE-RN) Ainda assim, provavelmente não foi a captura para o
consumo pelo homem o que selou o destino do dodô, pois sua extinção
ocorreu sobretudo pelos efeitos indiretos da perturbação humana.

Os elementos grifados na frase acima podem ser substituídos, sem prejuízo
para o sentido e a correção, respectivamente, por:

(A) Contudo -
(B) Conquanto -
(C) Em que pese isso -

- visto que.
- porquanto.

10. (FCC-2011/TRF-1ª Região)

Assim como os antigos moralistas escreviam máximas, deu-me vontade de
escrever o que se poderia chamar de mínimas, ou seja, alguma coisa que, ajustada
às limitações do meu engenho, traduzisse um tipo de experiência vivida, que não
chega a alcançar a sabedoria mas que, de qualquer modo, é resultado de viver.

Andei reunindo pedacinhos de papel em que estas anotações vadias foram
feitas e ofereço-as ao leitor, sem que pretenda convencê-lo do que penso nem
convidá-lo a repensar suas ideias. São palavras que, de modo canhestro, aspiram a
enveredar pelo avesso das coisas, admitindo-se que elas tenham um avesso, nem
sempre perceptível mas às vezes curioso ou surpreendente.

(Carlos Drummond de Andrade. O avesso das coisas [aforismos]. 5.ed. Rio de Janeiro: Record,
2007, p. 3)

... que não chega a alcançar a sabedoria mas que, de qualquer modo, é resultado
de viver.

Iniciando o segmento acima com “que, de qualquer modo, é resultado de viver”, a
sequência que preserva o sentido original e a correção é:

(A) porém não chega a alcançar a sabedoria.
(B) ainda que não chegue a alcançar a sabedoria.
(C) e não chega assim a alcançar a sabedoria.
(D) considerando que não chega a alcançar a sabedoria.
(E) sendo o caso que não chegue a alcançar a sabedoria.
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Pensando os blogs

Há não muito tempo, falava-se em imprensa escrita,  falada e televisada
quando se desejava abarcar todas as possibilidades da comunicação jornalística.
Os jornais e as revistas, o rádio e a televisão constituíam o pleno espaço público
das informações. Tinham em comum o que se pode chamar de “autoria
institucional”: dizia-se, por exemplo, que tal notícia “deu no Diário Popular”, ou “foi
ouvida na rádio Cacique”, ou “passou no telejornal da TV Excelsior”. Funcionava
como prova de veracidade do fato.

Hoje a autoria institucional enfrenta séria concorrência dos autores anônimos,
ou semianônimos, que se valem dos recursos da internet, entre eles os incontáveis
blogs. Considerados uma espécie de cadernos pessoais abertos, os blogs
possibilitam intervenção imediata do público e exploram em seu espaço virtual as
mais distintas formas de linguagem: textos, desenhos, gravuras, fotos, músicas,
vídeos, ilustrações, reportagens, entrevistas, arquivos importados etc. etc. A
novidade maior dos blogs está nessa imediata conexão que podem realizar entre o
que seria essencialmente privado e o que seria essencialmente público. Até mesmo
alguns velhos jornalistas mantêm com regularidade esses espaços abertos da
internet, sem prejuízo para suas colunas nos jornais tradicionais. A diferença é que,
em seus blogs, eles se permitem depoimentos subjetivos e apreciações pessoais
que não teriam lugar numa Folha de S. Paulo ou num O Globo, por exemplo. São
capazes de narrar a cerimônia de posse do presidente da República incluindo os
apartes e as impressões dos filhos pequenos que também acompanhavam e
comentavam o evento.

Qualquer cidadão pode resolver sair da casca e dizer ao mundo o que pensa
da seleção brasileira, ou da mulher que o abandonou, ou da falta de oportunidades
no seu ramo de negócio. Artistas plásticos trocam figurinhas em seus blogs diante
de um largo público de espectadores, escritores adiantam um capítulo do próximo
romance, um músico resolve divulgar sua nova canção já acompanhada de cifras
para acompanhamento no violão. É só abrir um espaço na internet.

Outro dia, num blog de algum sucesso, o autor gabava-se de promover
democraticamente, entre os incontáveis seguidores seus, uma discussão sobre as
mesmas questões que preocupavam a roda fechada e cerimoniosa dos filósofos
companheiros de Platão. Isso sim, argumentava ele, é que é um diálogo verdadeiro.
Tal atrevimento supõe que quantidade implicaria qualidade, e que democracia é
uma soma infinita das impressões e opiniões de todo mundo...

Não importa a extensão das descobertas tecnológicas, sempre será
imprescindível a atuação do nosso espírito crítico diante de cada fato novo que se
imponha à nossa atenção.

(Belarmino Braga, inédito)

11. (FCC-2011/TRT-24ª Região) Considerando-se o contexto, deve-se entender
por “autoria institucional” uma atribuição que se aplica a:

(A) grupos de pessoas que participam regularmente de um mesmo blog.
(B) informações publicadas em conhecidos órgãos da imprensa.
(C) linguagens jornalísticas criadas para concorrer com as dos blogs.
(D) matérias publicadas em série sucessiva num mesmo órgão da imprensa.
(E) reportagens assinadas por jornalistas devidamente credenciados.
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12. (FCC-2011/TRT-24ª Região) De acordo com o texto, os blogs têm como
característica:

I. a abertura para participação autoral de leitores interessados em se
manifestar num espaço virtual já constituído;

II. a reversão de matérias que seriam, a princípio, de interesse público em
matérias de interesse exclusivamente privado;

III. a exploração de diferentes gêneros literários e linguagens outras que não a
verbal, além da plena liberdade na eleição dos temas a serem tratados.

Em relação ao texto, é correto depreender o que se afirma em:

(A) I, II e III.
(B) I e II, apenas.
(C) I e III, apenas.
(D) II e III, apenas.
(E) I, apenas.

13. (FCC-2011/TRT-24ª Região) Ao final do texto, o autor desaprova,
precisamente, o fácil entusiasmo de quem considera os blogs:

(A) irrefutáveis evidências das vantagens tecnológicas de que muitos podem
usufruir.
(B) exemplos incontestes da superioridade da inteligência artificial em relação à
humana.
(C) válidos desafios, que podem e devem estimular a nossa reação e análise
críticas.
(D) diálogos espontâneos e, por isso, verdadeiros, em consonância com a tradição
dos diálogos platônicos.
(E) espaços generosos que multiplicam debates de nível superior aos diálogos dos
pensadores clássicos.

14. (FCC-2011/TRT-24ª Região) Considerando-se o contexto, traduz-se
adequadamente o sentido de um segmento em:

(A) abarcar todas as possibilidades (1° parágrafo) = incrementar todas as hipóteses.
(B) prova de veracidade do fato (1° parágrafo) = aprovação da verossimilhança da
ocorrência.
(C) possibilitam intervenção imediata do público (2° parágrafo) = consignam o
imediatismo do público participante.
(D) a roda fechada e cerimoniosa dos filósofos (4° parágrafo) = o círculo restrito e
solene dos pensadores.
(E) atuação do nosso espírito crítico (5° parágrafo) = apropriação de nossa
sensibilidade intuitiva.
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15. (FCC-2011/TRT-24ª Região) A expressão cadernos pessoais abertos (2°
parágrafo), no contexto,

(A) assinala a conexão que os blogs promovem entre a esfera do privado e a esfera
pública.
(B) refere-se ao caráter acidental e transitório que marca a vigência dos blogs como
espaço virtual.
(C) indica o primarismo um tanto escolar que costuma caracterizar as linguagens
exploradas nos blogs.
(D) enfatiza a contradição que impede os blogs de constituírem um espaço de
discussão democrática.
(E) ressalta o improviso e a superficialidade das confidências que habitualmente se
fazem nos blogs.

16. (FCC-2011/TRT-24ª Região) No contexto do 3°parágrafo, a frase final É só
abrir um espaço na internet tem como sentido implícito o que enuncia este
segmento:

(A) e assim se comprovará como é possível superar Platão.
(B) para corporificar essas iniciativas na linguagem de um blog.
(C) e advirão as reações que costuma provocar a autoria institucional.
(D) para se comprovar a efemeridade das informações de um blog.
(E) para que um blog passe a enfrentar severa reação crítica.

Leis religiosas e leis civis

As leis religiosas têm mais sublimidade; as leis civis dispõem de mais
extensão.

As leis de perfeição, extraídas da religião, têm por objeto mais a bondade do
homem que as segue do que a da sociedade na qual são observadas; ao contrário,
as leis civis versam mais sobre a bondade moral dos homens em geral do que sobre
a dos indivíduos.

Deste modo, por   respeitáveis que sejam os ideais que nascem
imediatamente da religião, não devem sempre servir de princípio às leis civis,
porque é outro o princípio destas, que é o bem geral da sociedade.

(Montesquieu, Do espírito das leis)

17. (FCC-2011/TRT-24ªRegião) Atentando-se para a primeira frase e
considerando-se o conjunto do texto, os termos sublimidade e extensão dizem
respeito, respectivamente, ao caráter:

(A) místico dos evangelhos canônicos e materialista dos textos da jurisprudência.
(B) de espiritualidade das normas religiosas e de abrangência social do direito civil.
(C) dogmático das convicções de fé e libertário das legislações constitucionais.
(D) divino dos postulados cristãos e humanista da declaração dos direitos humanos.
(E) de profundidade das certezas místicas e de superficialidade da ordem jurídica.
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18. (FCC/2011-TRT-24ª Região) Atente para as seguintes afirmações:

I. A bondade do indivíduo e as virtudes coletivas são instâncias que se ligam
entre si, de modo inextricável e em recíproca dependência.
II. A diferença de princípios permite distinguir entre o que há de respeitável
nos ideais religiosos e o que se elege como um bem comum nas leis civis.
III. Tanto no âmbito das leis civis quanto no das religiosas, o objetivo último é
o mesmo: o aprimoramento moral do indivíduo.

Em relação ao texto, está correto o que se afirma em:

(A) I, II e III.
(B) I e II, apenas.
(C) II e III, apenas.
(D) I e III, apenas.
(E) II, apenas.

19. (FCC/2011-TRT-24ª Região) (...) as leis civis versam mais sobre a bondade
moral dos homens em geral do que sobre a dos indivíduos.
Pode-se substituir o segmento sublinhado na frase acima, sem prejuízo para a
correção e o sentido, por:

(A) cuidam melhor da bondade moral e genérica dos homens do que cuidam a
(B) dizem respeito mais à bondade moral do conjunto dos homens do que à
(C) disputam melhor sobre a bondade moral da sociedade do que a
(D) controvertem melhor sobre a bondade moral de todos os homens do que a
(E) determinam mais o que seja moralmente a bondade dos homens do que aquela

Atenção: As questões de números 20 a 26 referem-se ao texto abaixo.

Na mídia em geral, nos discursos políticos, em mensagens publicitárias, na
fala de diferentes atores sociais, enfim, nos diversos contextos em que a
comunicação se faz presente, deparamo-nos repetidas vezes com a palavra
cidadania. Esse largo uso, porém, não torna seu significado evidente. Ao contrário,
o fato de admitir vários empregos deprecia seu valor conceitual, isto é, sua
capacidade de nos fazer compreender certa ordem de eventos. Assim, pode-se
dizer que, contemporaneamente, a palavra cidadania atende bastante bem a um
dos usos possíveis da linguagem, a comunicação, mas caminha em sentido inverso
quando se trata da cognição, do uso cognitivo da linguagem. Por que, então, a
palavra cidadania é constantemente evocada, se o seu significado é tão pouco
esclarecido?

Uma resposta possível a essa indagação começaria por reconhecer que há
considerável avanço da agenda igualitária no mundo e, decorrente disso, a
valorização sem precedentes da ideia de direitos. De fato, tornou-se impossível
conceber formas contemporâneas de interação entre indivíduos ou grupos sem que
a referência a direitos esteja pressuposta ou mesmo vocalizada. Direitos, por isso,
sustentam uma espécie de argumentação pública permanente, a partir da qual os
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atores sociais agenciam suas identidades e tentam ampliar o escopo da política de
modo a abarcar suas questões. Tais atores constroem-se, portanto, em público,
pressionando o sistema político a reconhecer direitos que julgam possuir e a
incorporá-los à agenda governamental.

(Maria Alice Rezende de Carvalho. “Cidadania e direitos”. In: Agenda brasileira:
temas de uma sociedade em mudança. André Botelho  e Lilia Moritz Schwarcz
(orgs.). São Paulo: Companhia das Letras, 2011, p. 104)

20. (FCC-2012/TCE-AP) No texto, a autora:

(A) censura a mídia, os políticos e os publicitários, em geral, por produzirem
mensagens redundantes e pouco precisas no que se refere ao emprego da palavra
“cidadania”, com o que deturpam o conceito a que ela remete.
(B) comenta o uso pouco criterioso da palavra “cidadania”, fato que, por conta da
impropriedade, prejudica a compreensão de mensagens formuladas no padrão culto
da linguagem.
(C) aponta a diversidade de atores sociais como responsável pela alteração do
sentido original da palavra “cidadania”, fato determinante de que, na
contemporaneidade,  se lhe atribua sentido oposto ao etimologicamente
reconhecido.
(D) expressa opinião sobre o modo de ocorrência da palavra “cidadania”,
oportunidade de evidenciar que a alta frequência de uso de uma palavra não implica
que esteja assegurada a adequada percepção do fenômeno que ela nomeia.
(E) indaga sobre o que ocorre com a palavra “cidadania”, tomando-a como exemplo
da típica atitude contemporânea no que se refere à linguagem − reprovável
descuido quanto aos distintos contextos de uso de vocábulos −, foco este de sua
reflexão.

21. (FCC-2012/TCE-AP) Afirma-se com correção:

(A) (linhas 1 a 5) Os termos que compõem a sequência inicial do texto estão todos
citados sob a mesma perspectiva, a da completa determinação.
(B) (linhas 5 e 6) Se a frase Esse largo uso, porém, não torna seu significado
evidente fosse organizada de maneira distinta, a formulação “Seu significado não se
torna evidente, mas seu uso é amplo” preservaria a correção e o sentido originais,
considerado o contexto.
(C) (linha 8) O modo como o segmento que sucede a isto é está redigido comprova
que a expressão introduz um típico verbete de dicionário.
(D) (linhas 10 a 11) O segmento a palavra cidadania atende bastante bem a um dos
usos possíveis da linguagem teria seu sentido e correção preservados em “Da
palavra cidadania pode-se dizer que não é nada mal o seu atendimento a um dos
usos possíveis da linguagem”.
(E) (linhas 13 a 15) Variante da  redação da autora, a frase  “Então,  se  o  seu
significado é tão pouco esclarecido, a palavra ‘cidadania’ é constantemente evocada
por quê?”, está em conformidade com o padrão culto escrito e preserva o sentido do
enunciado original.
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22. (FCC-2012/TCE-AP) A formulação que equivale ao segmento original transcrito
é:
(A) diferentes atores sociais / distintos líderes comunitários.
(B) nos diversos contextos em que a comunicação se faz presente / nas variadas
situações em que se impõe um frutífero diálogo.
(C) é constantemente evocada / é via de regra proferida com solenidade.
(D) valorização sem precedentes / sublimação inédita.
(E) formas contemporâneas de interação / modos inovadores de ação
compartilhada.

23. (FCC-2012/TCE-AP) Direitos, por   isso, sustentam uma espécie de
argumentação pública permanente, a partir da qual os atores sociais agenciam suas
identidades e tentam ampliar o escopo da política de modo a abarcar suas
questões.

Considerada a frase acima, estarão assegurados a correção, a clareza e o sentido
originais na substituição de:
(A) sustentam uma espécie de argumentação pública permanente por "confirmam a
homologia com a argumentação pública permanente”.
(B) a partir da qual por “a partir de quê”.
(C) de modo a abarcar por “com vistas à abranger”.
(D) agenciam sua identidade por “advogam benesses em função de sua
identidade”.
(E) tentam ampliar o escopo da política de modo a abarcar suas questões por
“intentam maior abrangência da ação política de sorte que lhes contemple os
interesses”.

24. (FCC-2012/TCE-AP) Tais atores constroem-se, portanto, em público,
pressionando o sistema político a reconhecer direitos que julgam possuir e a
incorporá-los à agenda governamental.
Considerada a frase acima, é correto afirmar:
(A) À forma constroem-se corresponde, no singular, a forma “constróe-se”.
(B) O contexto exige que à forma verbal pressionando seja atribuído unicamente o
sentido condicional.
(C) O emprego de julgam sinaliza que a autora se preserva de assumir que os
direitos reivindicados pelos Tais atores sejam efetivamente direitos deles.
(D) O padrão culto escrito abona não só a construção julgam possuir, como,
também, a forma “julgam possuírem”.
(E) Em e a incorporá-los à agenda governamental, o termo destacado estabelece a
conexão lógica entre esse segmento final da frase e o imediatamente anterior (que
julgam possuir).

25. Considere as assertivas abaixo.

I. (linhas 10 e 11) O segmento a palavra cidadania atende bastante bem a um dos
usos possíveis da linguagem, a comunicação traz não só uma informação explícita
sobre a linguagem, mas também uma subentendida.
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II. (linhas 13 a 15) Em Por que, então, a palavra cidadania é  constantemente
evocada, se o seu significado é tão pouco esclarecido?, o segmento introduzido
pelo se exprime uma condição.

III. (linhas 19 a 23) Em De fato, tornou-se impossível conceber formas
contemporâneas de interação entre indivíduos ou grupos sem que a referência a
direitos esteja pressuposta ou mesmo vocalizada, o segmento destacado em
negrito exprime uma condicionante do ato indicado no segmento sublinhado.

O texto abona o que consta em:

(A) I e II, apenas.
(B) II e III, apenas.
(C) I e III, apenas.
(D) III, apenas.
(E) I, II e III.

26. (FCC-2012/TCE-AP) Direitos, por   isso, sustentam uma espécie de
argumentação pública permanente [...]

Transpondo a frase acima para a voz passiva, a forma verbal obtida é:

(A) sustentam-se.
(B) é sustentada.
(C) foi sustentada.
(D) sustentara-se.
(E) haviam sido sustentadas.

Atenção: Para responder às questões de números 27 e 28, considere o texto
abaixo.

“O mais frequente é uma urna com as cinzas do ente querido ficar zelosamente
guardada na casa do pranteado por um bom tempo. Com o passar dos anos,
porém, a urna migra da sala para o sótão. E, quando, anos mais tarde, a casa é
vendida, não raro alguém lembra, penalizado, que as cinzas foram deixadas para
trás”, explica Thad Holmes, que também é agente de proteção ambiental.

27. (FCC-2012/TCE-AP) Se alguém quisesse relatar, com discurso próprio, algo do
que Thad Holmes esclareceu na passagem acima, estaria se expressando
corretamente assim:

(A) Thad Holmes explica que, por ocasião de a casa ser vendida, passados anos de
a urna ter migrado da sala para o sótão, alguém certamente lembrará, penalizado,
que as cinzas foram deixadas para trás.
(B) Thad Holmes explica que: Com o passar dos anos, porém, a urna migra da sala
para o sótão, para, anos mais tarde, ser vendida.
(C) Thad Holmes explicou que, quando anos mais tarde, a casa foi vendida, não
raro alguém lembrou que as cinzas foram deixadas para trás.
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(D) Explica Thad Holmes – “O mais frequente é uma urna com as cinzas do ente
querido ficar zelosamente guardada na casa do pranteado por um bom tempo”, e
acrescenta que a urna, com o passar do tempo, migrou da sala para o sótão.
(E) Explica Thad Holmes que alguém sempre lembra, penalizado, que as cinzas são
deixadas para trás, isso quando a casa é vendida anos mais tarde, passando anos
em que a urna migra da sala para o sótão.

28. (FCC-2012/TCE-AP) Considere os enunciados que seguem.

I. Os debates se sucederam.

II. O projeto ganhou consistência.

III. O projeto chegou ao ponto de ser encampado por renomados especialistas.

IV. Os renomados especialistas se responsabilizaram pelo levantamento da verba
necessária à execução do projeto.

As quatro frases estão conectadas de maneira clara e correta em:

(A) À medida que se sucediam os debates, o projeto foi ganhando consistência, até
o ponto de ser encampado por renomados especialistas, que se responsabilizaram
pelo levantamento da verba necessária a sua execução.
(B) Os renomados especialistas se responsabilizaram pelo levantamento da verba
necessária à execução do projeto que os sucessivos debates deram consistência,
ao ponto que eles o encamparam.
(C) O projeto ganhou consistência e chegou ao ponto em que renomados
especialistas lhe encamparam, depois dos debates que se sucederam, e também se
responsabilizando pelo levantamento da verba necessária à sua execução.
(D) O levantamento da verba necessária à execução do projeto ficou na
responsabilidade dos renomados especialistas que o encamparam, pois, dado os
sucessivos debates, ele ganhou consistência até esse ponto.
(E) A consistência que o projeto ganhou na medida dos sucessivos debates chegou
até o ponto dos renomados especialistas se responsabilizarem pelo levantamento
da verba necessária à sua execução, que encamparam.

29. (FCC-2012/TCE-AP) Considere a frase abaixo e os três comentários que a
seguem.

É evidente que, ao não detalhar no depoimento os dados que já havia oferecido, e
que permitiriam a elucidação dos fatos investigados, os torna mais nebulosos.

I. A expressão É evidente indica a atitude daquele que produziu a frase: ele cria
para o interlocutor o dever de crer no que foi afirmado, dificultando, assim,
contestação à sua assertiva.

II. A expressão havia oferecido denota fato passado ocorrido anteriormente ao outro
fato também ocorrido no passado.
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III. O emprego do pronome os produz ambiguidade, que seria dissolvida se o
segmento os torna fosse substituído por “torna estes” ou “torna aqueles”, alternativa
definida pelo sentido que se deseja atribuir à frase.

É legítimo o que se afirma em;

(A) I, apenas.
(B) I e II, apenas.
(C) III, apenas.
(D) II e III, apenas.
(E) I, II e III.

ISS/SP-2013: As questões de números 30 a 34 referem-se ao texto abaixo.

"Ocorreu em nossos países uma nova forma de colonialismo, com a
imposição de uma cultura alheia à própria da região. Cumpre avaliar criticamente os
elementos culturais alheios que se pretendam impor do exterior. O desenvolvimento
corresponde a uma matriz endógena, gerada em nossas próprias sociedades, e que
portanto não é possível importar. Precisamos levar sempre em conta os traços
culturais que nos caracterizam, que hão de alimentar a busca de soluções
endógenas, que nem sempre têm por que coincidir com as do mundo altamente
industrializado."1

O que há de extraordinário nessa citação? Nada, exceto a data. Ela não foi
redigida no princípio do século XIX e sim no dia 29 de maio de 1993, exatamente
um mês antes da redação deste artigo. Trata-se de um documento aprovado por
vários intelectuais ibero-americanos, na Guatemala, como parte da preparação da III
Conferência de Cúpula da região, a realizar-se em Salvador, na Bahia.

Conhecemos bem essa linguagem no Brasil. É o discurso do nacionalismo
cultural, que começou a ser balbuciado com os primeiros escritores nativistas, e
desde a independência não cessou, passando por vários avatares, com tons e
modulações diversas. Ao que parece, nada envelheceu nessas palavras. Quase
todos os brasileiros se orgulhariam de repeti-las, como se elas fossem novas e
matinais, como se fôssemos contemporâneos do grito do Ipiranga. Nesses 171
anos, o Brasil passou do Primeiro para o Segundo Reinado, da Monarquia para a
República Velha, desta para o Estado Novo, deste para a democracia, desta para a
ditadura militar, e desta para uma nova fase de democratização. Passamos do
regime servil para o trabalho  livre - ou quase. De país essencialmente agrário
transitamos para a condição de país industrial, e sob alguns aspectos nos
aproximamos da pós-modernidade. Só uma coisa não mudou: o nacionalismo
cultural. Continuamos repetindo, ritualmente, que a cultura brasileira (ou latino-
americana) deve desfazer-se dos modelos importados e voltar-se para sua própria
tradição cultural.

1 Relato general de la "Cumbre Del pensamiento", Antígua-Guatemala, pp. 88 e ss.

(Adaptado de Sergio Paulo Rouanet. "Elogio do incesto". In: Mal-estar na
modernidade: ensaios. São Paulo: Companhia das Letras, 1993. p. 346-347)
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30. Afirma-se com correção:

a) A referência às diversas formas de governo no Brasil demonstra o profundo
conhecimento do autor acerca da realidade brasileira, o que torna consistente seu
juízo positivo a respeito do que considera "nosso ritual".
b) O que há de extraordinário nessa citação? é uma pergunta retórica, pois o autor,
ao formulá-la, não tem como objetivo receber uma resposta, mas apenas valer-se
do questionamento como recurso argumentativo.
c) A referência à data em que foi escrito o artigo permite ao autor evidenciar a
atualidade de suas ideias, devido  à aproximação  temporal entre seu texto  e  o
documento aprovado por vários intelectuais ibero-americanos.
d) O segmento não foi redigida no princípio do século XIX e sim no dia 29 de maio
de 1993 mostra que o autor considera o Brasil um país sempre em atraso no que se
refere à exposição de conceitos.
e) Ao referir-se à III Conferência de Cúpula da região, o autor sinaliza que a
assembleia não contempla territórios que não sejam guatemaltecos.

31. Compreende-se corretamente que Sergio Paulo Rouanet

a) retifica equívoco sobre época de registro oficial de importante documento, pois
considera que balizar corretamente é atitude essencial a intelectuais analistas da
cultura.
b) faz uma citação e a desqualifica, pelo fato de expressar ideias consideradas
ultrapassadas, embora reconheça seu mérito de datar o início de uma específica
visão de colonialismo.
c) se respalda em renomados intelectuais ibero-americanos para defender o
posicionamento adotado no documento preparatório à III Conferência de Cúpula.
d) inicia seu artigo com citação que apresenta fatos e descrição de processos,
citação em que não se reconhece qualquer marca de atitude prescritiva sobre esses
ou aqueles.
e) desenvolve raciocínio que legitima a seguinte compreensão: o título do artigo
caracteriza o que está denominado no texto como discurso do nacionalismo cultural.

32. O texto legitima o seguinte comentário:

a) Em hão de alimentar, a forma verbal exprime, além da ideia de futuro, a de que o
evento é desejado.
b) Em Continuamos repetindo, a ideia de ação em processo é decorrência exclusiva
da forma Continuamos.
c) A forma verbal foi redigida exprime fato passado considerado contínuo.
d) A forma a realizar-se em  Salvador exprime fato futuro em  relação  à data de
redação do documento, mas passado em relação à data do artigo.
e) Em se orgulhariam de repeti-las, tem-se a expressão de um fato possível, mas
considerado de pouca probabilidade.

33. É correto afirmar:

a) Se da Monarquia fosse substituído por desta, forma que se tem em outros
trechos da sequência, o paralelismo no que se refere à forma de governo não seria
prejudicado.
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b) O emprego de Quase impede que o leitor esclarecido atribua crédito à afirmação
feita, dado o valor de dúvida que se insere na frase.
c) Na correlação estabelecida pelo duplo emprego de como, explicita-se que o autor
considera a autonomia política da nação como marco de um início.
d) Ao mencionar como se fôssemos contemporâneos do grito do Ipiranga, o autor
critica os que consideram os brasileiros um povo retrógrado.
e) Nesses 171 anos é abrangência temporal cujo balizamento se dá, em linha que
vai do presente para o passado, a partir do ano em que ocorre o ato da leitura.

34. O segmento do texto que está adequadamente compreendido é:

a) Continuamos repetindo, ritualmente / Continuamos a reiterar, como numa liturgia.
b) uma cultura alheia à própria da região / um cabedal de conhecimentos
desenraizado do seu lugar de origem.
c) passando por vários avatares / resistindo a diversos crivos.
d) Passamos do regime servil para o trabalho livre / Do trabalho que exige força
muscular para ser executado passamos para o trabalho industrializado.
e) país essencialmente agrário / nação que não reconhece outro status social,
político e econômico que não seja o dos habitantes das áreas agrícolas.

Texto para as questões 35 e 36.

Na história da República das Províncias Unidas dos Países Baixos, a
independência nacional e a expansão colonial marcharam de mãos dadas no
decurso dos oitenta anos de guerra contra a Espanha (1568-1648). A historiografia
tende basicamente a encarar de duas maneiras, que não são excludentes, as
origens do império marítimo que os batavos começaram a edificar em fins do século
XVI e que em boa parte chegou até a Segunda Guerra Mundial e a independência
da Indonésia. A primeira maneira, estritamente monocausal, interpreta o surto
ultramarino em função do imperativo de aceder às fontes de comércio e de riqueza
que os embargos opostos pela Espanha à navegação da Holanda lhes negava; a
segunda maneira, como uma das facetas do processo pelo qual a Holanda tornou-
se, no umbral do seu Século de Ouro, "a primeira economia moderna" e a principal
potência marítima.

Portugal e os Países Baixos tinham uma longa história de  relações
comerciais quando, em 1580, o Reino uniu-se à monarquia plural dos Habsburgo
madrilenos, na esteira da crise dinástica desencadeada pela morte de d. Sebastião
no norte da África. Tais relações não poderiam escapar às consequências do
conflito hispano-neerlandês, a começar pelos sucessivos embargos sofridos por
navios batavos em portos da Península, medidas que afetavam o suprimento de
certos produtos indispensáveis à economia das Províncias Unidas, em especial o
sal português de que dependia a indústria da pesca, então uma das vigas mestras
da prosperidade holandesa, além de produto crucial ao moeder negotie, isto é, às
atividades mercantis da República no Báltico. Malgrado a guerra com a Espanha, as
relações comerciais de Portugal com as Províncias Unidas contavam com a
cumplicidade de autoridades  e de homens de negócio lusitanos  e com o
contrabando capitaneado por testas de ferro estabelecidos em Lisboa, no Porto e
em Viana, com o que se atenuaram os efeitos das medidas restritivas decretadas
pela corte de Madri.
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Obs.: 1. A República das Províncias Unidas dos Países Baixos foi estado europeu
antecessor dos atuais Países Baixos. Segundo o organizador da obra de que foi
retirado o excerto acima, nela a Holanda, que na realidade era uma das entidades
que compunham a antiga República das Províncias Unidas dos Países Baixos,
designa toda a confederação, como já se praticava no século XVII.

2. neerlandês: que ou aquele que é natural ou habitante do Reino dos Países
Baixos (Holanda).

("Introdução" a O Brasil holandês (1630-1654). Seleção, introdução  e notas de
Evaldo Cabral de Mello. São Paulo: Penguin Classics.

35. (ICMS/RJ-2014/Auditor-Fiscal de Rendas) Considere as assertivas que
seguem, acerca de aspectos do excerto.

I. No segmento embargos opostos pela Espanha à navegação da Holanda, o acento
indicativo da crase está corretamente empregado, mas seu uso seria indevido se,
em lugar de a navegação, houvesse "aquele tipo de navegação".

II. A palavra então remete ao tempo em que se dão os fatos comentados pelo autor.

III. Na frase inicial do segundo parágrafo, a correlação entre as formas verbais
empregadas evidencia que, em um cenário de ação prolongada, foi fixada uma
outra ação, enquadrada em um espaço de tempo determinado.

IV. Em começaram a edificar o verbo auxiliar empresta um matiz semântico ao
verbo principal, indicando a iminência da ação de edificar.

Está correto o que se afirma APENAS em:

(A) IV.
(B) I e III.
(C) I e IV.
(D) II e III.
(E) II.

36. (ICMS/RJ-2014/Auditor-Fiscal de Rendas) Considerada a situação de uso,
está adequadamente compreendido o seguinte segmento do texto:

(A) contrabando capitaneado por testas de ferro / contrabando cujo lucro era
desfrutado pelos que representavam a outros homens de negócio.
(B) se atenuaram os efeitos das medidas restritivas decretadas pela corte de Madri /
os resultados auspiciosos da aplicação das leis de circunscrição impostas pela corte
de Madri se dissiparam.
(C) no umbral do seu Século de Ouro / no início do seu Século de Ouro.
(D) uma das vigas mestras da prosperidade holandesa / o mais portentoso emblema
da fartura holandesa.
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(E) além de produto crucial ao moeder negotie / mais do que produto nefasto ao
"moeder negotie".

Texto para a questão 37.

Com 1.445 verbetes listados sob "ironia" na MLA Bibliografy de uma única
década, por que o mundo precisaria de um outro livro sobre ironia? E essa listagem
conta apenas uma parte da história − a parte literária: esse tópico tem sido
abordado por especialistas em áreas tão diversas quanto  linguística e  ciências
políticas, sociologia e história, estética e religião, filosofia e retórica, psicologia e
antropologia. A ironia tem sido sempre localizada e estudada em literatura, artes
visuais, música, dança, teatro, exposições de museu, conversas e argumentação
filosófica, e essa lista pode crescer muito mais. Mesmo concordando que a maioria
desses 1.445 verbetes são de artigos sobre "ironia em..." algum texto ou obra de
algum artista, a quantidade de energia gasta ao se tentar compreender como e por
que as pessoas escolhem se expressar dessa maneira bizarra continua a me
espantar. Parece haver uma fascinação com a ironia − que eu obviamente também
sinto − quer ela seja considerada um tropo retórico, quer um modo de ver o mundo.

(HUTCHEON, Linda. A "cena" da ironia, em Teoria e política da ironia. Trad. Julio Jeha. UFMG: Belo Horizonte, 2000. p. 15)

37.  (ICMS/RJ-2014/Auditor-Fiscal de Rendas) A alternativa que abriga uma
ideia não expressa de maneira explícita, mas que está pressuposta no
fragmento acima, é:

(A) a listagem das áreas em que a ironia tem sido localizada e estudada − literatura,
artes visuais, música, dança, teatro, exposições de museu, conversas e
argumentação filosófica − é passível de aumentar muito mais.
(B) a autora concorda com o fato de que a maioria dos 1.445 verbetes citados seja
composta de artigos em que se focalizou a ironia em algum texto ou obra de algum
artista.
(C) o espanto da autora quanto à energia gasta em estudos sobre a ironia é anterior
à constatação que fez acerca dos 1.445 verbetes citados.
(D) a autora sente um fascínio pela ironia.
(E) os 1.445 verbetes listados sob "ironia" na MLA  Bibliografy remetem à área
literária.
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Gabarito

01. B 20. D
02. A 21. E
03. A 22. D
04. D 23. E
05. B 24. C
06. B 25.C
07. C 26. B
08. B 27. A
09. D 28. A
10. B 29. E
11. B 30. B
12. C 31. E
13. E 32. A
14. D 33. C
15. A 34. A
16. B 35. D
17. B 36. C
18. E 37. C
19. B

GRANDE ABRAÇO E SUCESSO NAS PROVAS!

FORTE ABRAÇO!

PROF. FABIANO SALES.


