Prof. André Moraes
Tipologia Textual / Interpretação

Veja:
A tarde estava tão bela que trazia reminiscências do
passado.
A criança, apavorada, sabia que não teria volta.
A apavorada criança sabia que não teria volta.
Apavorada, a criança sabia que não teria volta.
“Nunca conheci quem tivesse levado porrada.”
(F. Pessoa)

O filme é para toda a família.
O filme é para toda família.
“Eu sou o cara.”
A resposta certa não é esta.
“diversos modelos”
“modelos diversos”
“Já lhe disse isso mil vezes, e você não entendeu!”

Intertextualidade (Platão & Fiorin)
Do que a terra mais garrida
Teus risonhos, lindos campos têm mais flores;
“Nossos bosques têm mais vida”
“Nossa vida”, no teu seio, “mais amores.”
(Hino Nacional Brasileiro)

Nossas flores são mais bonitas
nossas frutas mais gostosas
mas custam cem mil réis a dúzia.
(Mendes, Murilo. Canção do exílio)

Nosso céu tem mais estrelas,
Nossas várzeas têm mais flores,
Nossos bosques têm mais vida,
Nossa vida mais amores.
(Dias, Gonçalves. Canção do exílio)

NARRAÇÃO (Ernani & Nicola)
NARRAÇÃO – centrada no fato, no acontecimento; há
personagens atuando e um narrador que relata a ação.
Uma narração, em geral,
elementos:

apresenta os seguintes

Fato: é o acontecimento (ou acontecimentos) que será
relatado. O encadeamento das ações forma o enredo.

Personagens: são as pessoas que participam do
acontecimento.
Ambiente (ou cenário): são os lugares em que os
acontecimentos ocorrem.
Tempo: localização cronológica do acontecimento.
Narrador: é quem conta a história. Pode ser de terceira
pessoa ou de primeira.

Livro dos Conselhos
O disco amarelo iluminou-se. Dois dos automóveis
da frente aceleraram antes que o sinal vermelho
aparecesse. Na passadeira de peões surgiu o desenho do
homem verde. A gente que esperava começou a
atravessar a rua pisando as faixas brancas pintadas na
capa negra do asfalto, não há nada que menos se pareça
com uma zebra, porém assim lhe chamam. Os
automobilistas, impacientes, com o pé no pedal da
embraiagem, mantinham em tensão os carros,
avançando, recuando, como cavalos nervosos que
sentissem vir no ar a chibata. Os peões já acabaram de

passar, mas o sinal de caminho livre para os carros vai
tardar ainda alguns segundos, há quem sustente que esta
demora, aparentemente tão insignificante, se a
multiplicarmos pelos milhares de semáforos existentes na
cidade e pelas mudanças sucessivas das três cores de
cada um, é uma das causas mais consideráveis dos
ingurgitamentos
da
circulação
automóvel,
ou
engarrafamentos, se quisermos usar o termo corrente.
O sinal verde acendeu-se enfim, bruscamente os
carros arrancaram, mas logo se notou que não tinham
arrancado todos por igual. O primeiro da fila do meio está
parado, deve haver ali um problema mecânico qualquer, o
acelerador solto, a alavanca da caixa de velocidades que

se encravou, ou uma avaria do sistema hidráulico,
blocagem dos travões, falha do circuito eléctrico, se é que
não se lhe acabou simplesmente a gasolina, não seria a
primeira vez que se dava o caso. O novo ajuntamento de
peões que está a formar-se nos passeios vê o condutor
do automóvel imobilizado a esbracejar por trás do
para-brisas, enquanto os carros atrás dele buzinam
frenéticos. Alguns condutores já saltaram para a rua,
dispostos a empurrar o automóvel empanado para onde
não fique a estorvar o trânsito, batem furiosamente nos
vidros fechados, o homem que está lá dentro vira a
cabeça para eles, a um lado, a outro, vê-se que grita
qualquer coisa, pelos movimentos da boca percebe-se

que repete uma palavra, uma não, duas, assim é
realmente, consoante se vai ficar a saber quando alguém,
enfim, conseguir abrir uma porta, Estou cego.
(José Saramago, Ensaio sobre a cegueira)

O bolo de fubá
(Pedro Bandeira)

A Galinha Ruiva, a ciscar pelo terreiro, encontrou uma
linda espiga de milho.
– Que achado! Vou fazer um bolo de fubá!
No terreiro, estavam o Pato, o Porco e o Peru a vadiar. A
Galinha Ruiva foi até eles pedir ajuda:
– Quem me ajuda a debulhar o milho?
– Eu não – começou o Pato. – Estou muito ocupado...
– Eu não – continuou o Porco. – Estou muito cansado...
– Eu não – completou o Peru. – Pois hoje é feriado...
Sozinha, a Galinha Ruiva debulhou a espiga.

– Quem me ajuda a moer o milho? – pediu a Galinha
Ruiva.
– Eu não – começou o Pato. – Estou muito ocupado...
– Eu não – continuou o Porco. – Estou muito cansado...
– Eu não – completou o Peru. – Pois hoje é feriado...
Sem ninguém para ajudar, a Galinha Ruiva moeu o milho
e fez a farinha.
– Quem me ajuda a fazer a massa? – pediu a Galinha
Ruiva.
– Eu não – começou o Pato. – Estou muito ocupado...
– Eu não – continuou o Porco. – Estou muito cansado...
– Eu não – completou o Peru. – Pois hoje é feriado...

Mais uma vez sozinha, a Galinha Ruiva amassou a
farinha e preparou a massa do bolo.
– Quem me ajuda a assar o bolo? – pediu a Galinha
Ruiva.
– Eu não – começou o Pato. – Estou muito ocupado...
– Eu não – continuou o Porco. – Estou muito cansado...
– Eu não – completou o Peru. – Pois hoje é feriado...
A Galinha Ruiva assou o bolo de fubá sozinha e, logo, o
terreiro encheu-se do cheiro gostoso do bolo prontinho!
– Quem me ajuda a comer o bolo? – disse a Galinha
Ruiva.
Mais que depressa, os três preguiçosos pularam do seu
canto e vieram correndo.

– Eu ajudo! – apresentou-se o Pato, todo animado.
– Eu como! – disse o Porco.
– Pode deixar comigo! – veio dizendo o Peru.
A Galinha Ruiva pôs as asas na cintura e devolveu:
– Ah, é? Na hora que eu precisei de ajuda, nenhum de
vocês apareceu. Agora que o bolo está pronto, vou comêlo inteirinho, junto com os meus pintinhos! Quanto a
vocês, chupem o dedo!
(http://www.bibliotecapedrobandeira.com.br/pdf/o_bolo_de_fuba.pdf)

DISCURSO DIRETO
É
a
falando.

DISCURSO INDIRETO

personagem É o narrador falando pela
personagem.

Verbo
de
elocução
(denota o ato de falar):
falar,
afirmar,
dizer,
exclamar,
indagar,
mandar, ordenar, pedir,
perguntar, responder, etc.
(Na falta do verbo de elocução,
o narrador utiliza vírgula, doispontos, travessão, aspas, ou
mudança de linha.)

O verbo de elocução vem
seguido de uma oração
substantiva, iniciada pelo
conectivo QUE ou SE.

Presente do indicativo
Pretérito perfeito
Futuro do presente
Imperativo, presente
futuro do subjuntivo
Eu, me, mim, comigo

Imperfeito do indicativo
Pretérito mais-que-perfeito
Futuro do pretérito
e Imperfeito do subjuntivo

Nós, nos, conosco
Meu, minha, nosso, nossa
Este, esta, isto
Agora
Hoje

Ele, ela, o, a, lhe, se, si,
consigo
Eles, elas, os, as, lhes, se, si,
consigo
Seu, sua, seus, suas
Aquele, aquela, aqueles,
aquilo
Naquela ocasião
Naquele dia

INDIRETO LIVRE – é o
narrador reproduzindo o
pensamento
da
personagem.

Não se usa verbo de elocução
nem conectivos. Trata-se de um
tipo de discurso que aproxima o
narrador da personagem.

“Um
dia
acabou
encontrando-se com
ela
numa
rua
escura
e
semideserta. Seus olhares,
cúmplices,
se
cruzam.
Chegou a hora de espantar
incertezas. Não, mas não
quero precipitar-me.”

Exemplos:
– Não bebo dessa água – afirmou a menina. (DD)
A menina afirmou que não bebia daquela água. (DI)
------------------------------------------------------------------------------------– Perdi meu guarda-chuva – disse ele. (DD)
Ele disse que perdera seu guarda-chuva. (DI)

Ele confessou:
– Irei ao jogo. (DD)
Ele confessou que iria ao jogo. (DI)
------------------------------------------------------------------------------------– Aplaudam! – ordenou o diretor. (DD)
O diretor ordenou que aplaudíssemos. (DI)
(Fonte: Ernani & Nicola)

DESCRIÇÃO
“Caracteriza-se por ser um ‘retrato verbal’ das pessoas,
objetos, cenas ou ambientes. A descrição trabalha com
imagens, permitindo uma visualização do que está sendo
descrito.” (Ernani & Nicola)

Texto 1
DE CABEÇA PENSADA
Tinha 30 anos quando decidiu: a partir de hoje
nunca mais lavarei a cabeça. Passou o pente devagar nos
cabelos, pela última vez molhados. E começou a construir
sua maturidade.
Tinha 50, e o marido já não pedia, os filhos haviam
deixado de suplicar. Asseada, limpa, perfumada, só a
cabeça preservada, intacta com seus humores, seus
humanos óleos. Nem jamais se deixou tentar por
penteados novos ou anúncios de xampu. Preso na nuca,

o cabelo crescia quase intocado, sem que nada além do
volume do coque acusasse o constante brotar.
Aos 80, a velhice a deixou entregue a uma
enfermeira. A qual, a bem da higiene, levou-a um dia para
debaixo do chuveiro, abrindo o jato sobre a cabeça
branca.
E tudo o que ela mais havia temido aconteceu.
Levadas pela água, escorrendo liquefeitas ao longo
dos fios para perderem-se no ralo sem que nada pudesse
retê-las, lá se foram, uma a uma, as suas lembranças.
(Marina Colassanti)

Texto 2
“Assomando à porta, levantou o reposteiro e deu
entrada a uma mulher, que caminhou para o centro da
sala. Não era mulher, era uma sílfide, uma visão de poeta,
uma criatura divina.
Era loura; tinha os olhos azuis, como os de Cecília,
extáticos, uns olhos que buscavam o céu ou pareciam
viver dele. Os cabelos, desleixadamente penteados,
faziam-lhe em volta da cabeça um como resplendor de
santa; santa somente, não mártir, porque o sorriso que lhe
desabrochava os lábios, era um sorriso de bemaventurança, como raras vezes há de ter tido a terra.

Um vestido branco, de finíssima cambraia,
envolvia-lhe castamente o corpo, cujas formas aliás
desenhava, pouco para os olhos, mas muito para a
imaginação.
(Machado de Assis, A chinela turca)

DISSERTAÇÃO
“É um texto que se caracteriza pela defesa de uma ideia,
de um ponto de vista. Ou então, pelo questionamento
acerca de um determinado assunto.”
“Chamamos procedimentos argumentativos a todos
os recursos acionados pelo produtor do texto com vistas a
levar o leitor a crer naquilo que o texto diz e a fazer aquilo
que ele propõe.”
(Platão & Fiorin. Para entender o texto – leitura e redação. 16ª ed. /
São Paulo / ÁTICA, 2003.)

Leia o fragmento de um dos sermões de Padre
Antônio Vieira:
(...) O sermão há de ser duma só cor, há de ter um
só objeto, um só assunto, uma só matéria.
Há de tomar o pregador uma só matéria, há de
defini-la para que se conheça, há de dividi-la para que se
distinga, há de prová-la com a Escritura, há de declará-la
com a razão, há de confirmá-la com o exemplo, há de
amplificá-la com as causas, com os efeitos, com as
circunstâncias, com as conveniências que se hão de
responder às dúvidas há de se satisfazer às dificuldades,
há de impugnar e refutar com toda a força da eloquência

os argumentos contrários, e depois disto há de colher, há
de apertar, há de concluir, há de persuadir, há de acabar.
Isto é sermão, isto é pregar, e o que não é isto, é falar de
mais alto. Não nego nem quero dizer que o sermão não
haja de ter variedade de discursos, mas esses hão de
nascer todos da mesma matéria, e continuar e acabar
nela.
(In: Platão & Fiorin. Para entender o texto – leitura e redação. 16ª
ed. / São Paulo / ÁTICA, 2003. p. 137)

Esquema-padrão proposto por Ernani & Nicola:
Tema: A pena de morte: contra ou a favor?
a) contra, não resolve
b) 1. direito à vida – religião
2. outros países – EUA
3. erro judiciário
4. classes baixas
5. tradição
c) Ineficaz; solução: erradicação da pobreza

PLANO-PADRÃO DE ARGUMENTAÇÃO
Othon M. Garcia
1. Proposição / Primeiro estágio
(afirmativa, suficientemente definida e limitada; não deve
conter em si mesma nenhum argumento, isto é, prova ou
razão)
“Dizem que (Fulano declarou que, muitos acreditam
que, é opinião generalizada que) só o castigo físico, a
pancada, educa, só ele é realmente eficaz quando se
deseja corrigir a criança, formar-lhe o caráter...”

2. Análise da proposição / Segundo estágio
“É verdade (é certo, é evidente, é indiscutível) que,
em certos casos...”
“É possível que, em certos casos, haja razão...”
“Em parte, talvez tenham razão...”
3. Formulação de argumentos (evidência) / Terceiro
estágio:
a) fatos;
b) exemplos;
c) ilustrações;
d) dados estatísticos;
e) testemunho.

“Mas, por outro lado...”
“Entretanto, na maioria dos casos... a pancada
não educa, é um método de educação condenável,
porque...”
“Seguem-se então a essa frase inicial da
contestação as razões expressas em orações
encabeçadas geralmente por conjunções explicativas ou
causais.” (Othon M. Garcia. Comunicação em prosa moderna.
Rio de Janeiro. Ed. FGV. 2002, p. 386)

“...porque humilha, revolta, cria complexos...”

4. Conclusão
“Logo (por consequência, portanto, de forma que
não se devem espancar as crianças...”
VOLTA AO INÍCIO DO TEXTO
devem espancar as crianças...”

-

“Portanto, não se

Notas:

ALGUNS TIPOS DE INTRODUÇÃO
(Texto em construção – Agostinho D. Carneiro)
•

A biodança é um sistema de integração corpo e
mente, desenvolvendo o potencial de vida através de
música, canto, jogos, dança e exercícios de
comunicação em grupo. Por meio do movimento
corporal emocionado, o organismo vai dando
respostas saudáveis, criando novos espaços e formas
de viver com mais prazer. (DEFINIÇÃO)

•

O amor é uma questão privada? A imprensa chinesa,
em plena campanha de puritanismo contra o que
considera uma excessiva liberalização dos costumes
em várias publicações e na literatura, afirma que não.
(INTERROGAÇÃO)

•

Cento e oito cadáveres de vítimas da guerrilha
comunista foram exibidos em parada macabra pelo
centro de uma cidade da ilha filipina de Mindanao. O
desfile foi promovido por cerca de oito mil integrantes
de uma organização de vigilantes anticomunistas.
(DECLARAÇÃO INICIAL)

•

Os povos antigos do hemisfério norte elegiam a
entrada do ano astral para celebrar os grandes rituais,
pelo seu significado de impulso, de início de cada ciclo
produtivo. Na obra As brumas de Avalon, esse dia
aparece como o das fogueiras de Beltane, quando as
pessoas se entregavam aos prazeres do corpo.
(ALUSÃO HISTÓRICA)

•

São três as condições para que a desinflação
decretada pelo presidente Sarney funcione bem e dure
no tempo: o déficit público precisa estar zerado; as
emissões precisam acabar; o valor real dos salários
precisa ser mantido. (DIVISÃO)

•

“Há muita gente complicando o presidente, inclusive o
próprio presidente.”, costuma dizer um governador.
Trata-se de uma inconfidência que permeia as
confidências da maioria dos governadores. (CITAÇÃO)

TEXTO INJUNTIVO
“É usado sempre que empregamos um chamamento ou
uma instrução, oral ou escrita.” (Gestar ll)

“(...) pelo tipo injuntivo pedimos, convocamos ou
ordenamos ao interlocutor que faça alguma coisa (nem
que seja apenas prestar atenção em nossas palavras).
Enfim, o objetivo do tipo injuntivo é levar o interlocutor a
fazer alguma coisa.”
“Gramaticalmente
identificadas
como
vocativo,
sequências injuntivas ocorrem por escrito, por exemplo,
num bilhete ou numa carta. Oralmente são constituídas
sempre que chamamos alguém, como, por exemplo: ei,
você aí!”
(Gestar ll)

TEXTO PREDITIVO
“O Dragão aprecia a ação e não é o que faltará no Ano do
Cavalo. Sua inventividade e suas habilidades serão
testadas e nesse processo ele será capaz de demonstrar
algumas das suas qualidades. Ele vai aprender muito e se
sairá bem ao aproveitar ao máximo as mudanças que
surgirão.”

“O tipo preditivo, como o próprio nome indica,
caracteriza-se por predizer alguma coisa, ou levar o
interlocutor a crer em alguma coisa, que ainda está por
ocorrer. Neste caso, torna-se mais importante descrever
ou fazer uma exposição sobre o que acontecerá do que
estabelecer conexões lógicas sobre os eventos relatados.
Por isso, nem a cronologia das informações nem a
ordenação dos enunciados são muito relevantes.”
(Gestar ll)

(CESGRANRIO)
A sua vez
Você já é grandinho o
suficiente para saber que
brincadeira é para a vida
toda.
Boa parte das brincadeiras infantis são um ensaio
para a vida adulta. Criança brinca de ser mãe, pai,
cozinheiro, motorista, polícia, ladrão (e isso, você sabe,
não implica nenhum tipo de propensão ao crime). E, ah,
quando não há ninguém por perto, brinca de médico

também. É uma forma de viver todas as vidas possíveis
antes de fazer uma escolha ou descoberta. Talvez seja
por isso que a gente pare de brincar aos poucos – como
se tudo isso perdesse o sentido quando viramos adultos
de verdade. E tudo agora é para valer. Mas será que
parar de brincar é, de fato, uma decisão madura?
Atividades de recreação e lazer estimulam o
imaginário e a criatividade, facilitam a socialização e nos
ajudam a combater o estresse. Mas, se tudo isso for o
objetivo, perde a graça, deixa de ser brincadeira. Vira
mais uma atividade produtiva a cumprir na agenda. Você
só brinca de verdade (ainda que de mentirinha) pelo
prazer de brincar. E só. Como escreveu Rubem Alves,

quem brinca não quer chegar a lugar nenhum – já
chegou.
(QUINTANILHA,
Leandro.
Disponível
em:
http://www.vidasimples.abril.com.br/edicoes/073/pe_no_chao/conteudo_399675.shtml)

1) Quanto à tipologia, o texto anterior classifica-se como
(A) injuntivo.
(B) narrativo.
(C) descritivo.
(D) expositivo.
(E) argumentativo.

ESCAPULÁRIO
No Pão de Açúcar
De Cada Dia
Dai-nos Senhor
A Poesia
De Cada Dia.
Oswald de Andrade

2) O poema nos remete à oração católica “Pai Nosso”.
Essa ocorrência se denomina:
a) intertextualidade.
b) paráfrase.
c) paródia.
d) citação.
e) ironia.

3) “Se eu já soubesse o que o poema diria, não
precisaria escrevê-lo. Escrevo para desaprender o que
eu achava que sabia sobre aquilo que me vai sendo
ensinado enquanto escrevo.”
Antonio Carlos Secchin faz um interessante jogo de
palavras ao falar do fazer poético. Nessas duas frases,
observa-se o emprego expressivo de que classe
gramatical?

A) Dos verbos, pela combinação das noções de escrever,
ensinar, saber e desaprender.
B) Das conjunções, pela contraposição entre as relações
condicionais, temporais e causais.
C) Dos pronomes pessoais, pela excessiva inexperiência
da primeira pessoa do singular.
D) Dos pronomes relativos, pelo tom generalizante das
estruturas adjetivas restritivas.
E) Dos substantivos, pela reiteração temática exposta na
valorização do poema.

4) O processo de coesão textual pode realizar-se por
meio de anáfora, quando se retomam termos e
significados anteriormente expressos. Em uma das
passagens abaixo, NÃO se verifica a ocorrência de
conector em função anafórica. Indique-a.
A) “Respondi-lhe que já tinha lido a receita em qualquer
parte.”
B) “Eu aguardava com uma ansiedade medonha esta
cheia de que tanto se falava.”
C) “Um dia entrei num desses esconderijos subterrâneos
em cuja entrada eles às vezes semeiam víboras”.
D) “Entrava-se de barco pelo corredor da velha casa de
cômodos onde eu morava.”
E) “A noitinha em que nos encontramos e em que eu colhi
os ramos de murta foi seguida do jantar, a que ela
compareceu.”

5) “...a temperatura corporal elevada ajuda o sistema de
defesa do organismo a identificar a causa de uma
infecção e combatê-la”; o pronome la, ao final da
frase, se refere ao seguinte termo anterior:
(A) temperatura corporal elevada;
(B) sistema orgânico;
(C) causa de uma infecção;
(D) defesa do organismo;
(E) temperatura corporal e defesa do organismo.

NOS BAILES DA VIDA
FERNANDO BRANT & MILTON NASCIMENTO

.......
Com a roupa encharcada e a alma
Repleta de chão
Todo artista tem de ir aonde o povo está
Se for assim, assim será
Cantando me disfarço e não me canso
De viver
La, la, la, la, la...

6) Ao dizer que o “Todo artista tem de ir aonde o povo
está”, o autor assevera que o povo tem de ser
buscado para que o profissional atinja o sucesso. Essa
constatação se reforça com o emprego da locução
verbal “ter de ir” em que o verbo principal assume o
sentido de
A) confirmação.
B) localização.
C) necessidade.
D) obrigatoriedade.
E) possibilidade.

7) “graças aos progressos da informática”; a frase em
que a expressão “graças a” NÃO está empregada
dentro de seu valor semântico original é:
(A) Graças ao aumento de salário todos puderam viajar;
(B) Graças ao temporal da noite, as ruas ficaram
alagadas;
(C) Graças à vigilância da polícia, o assalto não ocorreu;
(D) Graças aos céus, tudo correu bem;
(E) Graças ao bom tempo, todos puderam divertir-se.

(FGV_Defensoria Pública do Estado de Rondônia_Analista_2015)

8) “O Brasil precisa alinhar a sua legislação à de países
desenvolvidos como os Estados Unidos, onde, na
maioria dos Estados, adolescentes acima de 12 anos
de idade podem ser submetidos a processos judiciais
da mesma forma que adultos”. Sobre esse argumento,
a afirmação correta é:
(A) mostra opinião contrária à redução da maioridade
penal;
(B) indica a legislação de todos os estados americanos
como parâmetro a ser seguido no Brasil;
(C) destaca os países desenvolvidos como exemplos
onde a redução da maioridade penal não foi adotada;
(D) apela a um absurdo a fim de que a força de seu
argumento seja intensificada;
(E) aponta um país considerado superior ao Brasil onde já
se aplica a redução da maioridade penal para que sirva
de exemplo.

9) “Reconheço que a punição não é o único remédio para
a violência cometida pelos jovens. Evidentemente,
políticas sociais, educação, prevenção, assistência
social são medidas que, se aplicadas no universo da
população jovem, terão o condão, efetivamente, de
reduzir a violência. Mas, em determinados casos, é
preciso uma punição mais eficaz do que aquelas
preconizadas pelo Estatuto da Criança e do
Adolescente”.

Nesse segmento do texto 2, o termo empregado em
sentido conotativo (ou figurado) é:
(A) punição;
(B) remédio;
(C) violência;
(D) população;
(E) Estatuto.

10) Observe o gráfico a seguir e destaque a afirmação que
se coaduna com os dados apresentados.

(A) Países desenvolvidos apoiam a redução da
maioridade penal;
(B) A segurança se consegue com a retirada de
elementos perigosos das ruas;
(C) A lei brasileira é mais rígida que a de muitos outros
países desenvolvidos;
(D) As dúvidas sobre a idade ideal de responsabilidade
penal é visível;
(E) Países subdesenvolvidos pretendem ressocializar os
delinquentes.

11) (FUNCAB_CRF/RO_Administrador_2015)

(FGV_IBGE_ANALISTA_ANÁLISE DE PROJETOS_2016)

A eficácia das palavras certas
Havia um cego sentado numa calçada em Paris. A
seus pés, um boné e um cartaz em madeira escrito com
giz branco gritava: “Por favor, ajude-me. Sou cego”. Um
publicitário da área de criação, que passava em frente a
ele, parou e viu umas poucas moedas no boné. Sem pedir
licença, pegou o cartaz e com o giz escreveu outro
conceito. Colocou o pedaço de madeira aos pés do cego
e foi embora.

Ao cair da tarde, o publicitário voltou a passar em
frente ao cego que pedia esmola. Seu boné, agora,
estava cheio de notas e moedas. O cego reconheceu as
pegadas do publicitário e perguntou se havia sido ele
quem reescrevera o cartaz, sobretudo querendo saber o
que ele havia escrito.
O publicitário respondeu: “Nada que não esteja de
acordo com o conceito original, mas com outras palavras”.
E, sorrindo, continuou o seu caminho. O cego nunca
soube o que estava escrito, mas seu novo cartaz dizia:
“Hoje é primavera em Paris e eu não posso vê-la”.
(Produção de Texto, Maria Luíza M. Abaurre e Maria Bernadete M. Abaurre)

12) O título dado ao texto:
(A) resume a história narrada no corpo do texto;
(B) afirma algo que é contrariado pela narrativa;
(C) indica um princípio que é demonstrado no texto;
(D) mostra um pensamento independente do texto;
(E) denuncia um princípio negativo de convencimento.

13) “Havia um cego sentado numa calçada em Paris. A
seus pés, um boné e um cartaz em madeira escrito
com giz branco gritava: “Por favor, ajude-me. Sou
cego”.
A respeito dos componentes e do sentido desse
segmento do texto, é correto afirmar que:
(A) o cego gritava para ser ouvido pelos transeuntes;
(B) as palavras gritadas pelo cego tentavam convencer o
público que passava;
(C) as palavras do cartaz apelavam para a caridade
religiosa das pessoas;
(D) a segunda frase do cartaz do cego funciona como
consequência da primeira;
(E) o cartaz “gritava” porque o giz branco se destacava no
fundo preto.

14) “Por favor, ajude-me. Sou cego”; reescrevendo as
duas frases em uma só, de forma correta e
respeitando-se o sentido original, a estrutura
adequada é:
(A) Embora seja cego, por favor, ajude-me;
(B) Me ajude, por favor, pois sou cego;
(C) Ajude-me já que sou cego, por favor;
(D) Por favor, ainda que seja cego, ajude-me;
(E) Ajude-me, por favor, contanto que sou cego.

15) A nova forma do cartaz apela para:
(A) a intimidação das pessoas pelo constrangimento;
(B) o racionalismo típico dos franceses;
(C) a inteligência culta dos transeuntes;
(D) o sentimentalismo diante da privação do cego;
(E) a sedução das pessoas pelo orgulho da ajuda
prestada.

16) O termo em função adjetiva sublinhado que está
substituído por um adjetivo inadequado é:
(A) “A arte da previsão consiste em antecipar o que irá
acontecer e depois explicar por que não aconteceu”.
(anônimo) / divinatória;
(B) “Por mais numerosos que sejam os meandros do rio,
ele termina por desembocar no mar”. (Provérbio hindu) /
pluviais;
(C) “A morte nos ensina a transitoriedade de todas as
coisas”. (Leo Buscaglia) / universal;
(D) “Eu não tenho problemas com igrejas, desde que elas
não interfiram no trabalho de Deus”. (Brooks Atkinson) /
divino;
(E) “Uma escola de domingo é uma prisão onde as
crianças pagam penitência pela consciência pecadora de
seus pais”. (H. L. Mencken) / dominical.

17) A polissemia – possibilidade de uma palavra ter mais
de um sentido – está presente em todas as frases
abaixo, EXCETO em:
(A) Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje;
(B) CBN: a rádio que toca a notícia;
(C) Na vida tudo é passageiro, menos o motorista;
(D) Os dentes do pente mordem o couro cabeludo;
(E) Os surdos da bateria não escutam o próprio barulho.

18) A frase em que a redundância está ausente é:
(A) “Ninguém jamais se afogou em seu próprio suor”. (Ann
Landers);
(B) “Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo
começo, qualquer um pode começar agora e fazer um
novo fim”. (Chico Xavier);
(C) “Espero que sua vida seja tão inteira como duas
metades”. (anônimo);
(D) “Todos os funcionários receberam um prêmio
adicional extra por seu desempenho”. (Cartaz em
lanchonete);
(E) “Os cemitérios estão cheios de gente insubstituível”.
(Charles De Gaulle).

19) (FGV_COMPESA_Advogado_2016) Em todas as
frases a seguir há comparações. Assinale a opção em
que a comparação não é explicada.
(A) “Os avarentos são como as bestas de carga:
carregam o ouro e se alimentam de aveia”.
(B) “Sei que meu trabalho é como uma gota no oceano,
mas sem ele, o oceano seria menor”.
(C) “O fim da ambição é como o horizonte: recua à
medida que avançamos”.
(D) “Ambição é como a fome. Sua única lei é o apetite”.
(E) “Preocupações são como um cavalo bravo, dá a você
alguma coisa com que se ocupar, mas não te leva a lugar
nenhum”.

20) Em “no escritório transformo o mundo com
telefonemas, projetos e papéis.”, empregando-se o
verbo em destaque na voz passiva pronominal, temse: “no escritório transforma-se o mundo com
telefonemas, projetos e papéis.” Essa transformação
confere ao trecho um caráter
(A) impessoal
(B) ambíguo
(C) coloquial
(D) irônico
(E) melancólico

