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14. Pontuação
A pontuação assinala a melodia de nossa fala, ou 

seja, as pausas, a ênfase etc.

Principais Sinais e Usos

Vírgula
É o sinal mais importante para concurso público.

Usa-se a vírgula para:
Separar termos que possuem mesma função sintáti-
ca no período:

Ex�: José, Maria, Antônio e Joana foram ao mer-
cado. (função de núcleo do sujeito)

Isolar o vocativo:
Ex�: Então, minha cara, não há mais o que se dizer!

Isolar um aposto explicativo (cuidado com essa regra, 
veja que não há verbo no aposto explicativo):

Ex�: O João, ex-integrante da comissão, veio fa-
zer parte da reunião.

Isolar termos antecipados, como: complemento, ad-
junto ou predicativo:

Ex�: Na semana passada, comemos camarão no 
restaurante português. (antecipação de adjunto 
adverbial)

Separar expressões explicativas, conjunções e co-
nectivos:

Ex�: isto é, ou seja, por exemplo, além disso, pois, 
porém, mas, no entanto, assim etc.

Separar os nomes dos locais de datas:
Ex�: Cascavel, 02 de maio de 2012.

Isolar orações adjetivas explicativas (pronome rela-
tivo + verbo + vírgula):

Ex�: O Brasil, que é um belíssimo país, possui 
ótimas praias.

Separar termos de uma enumeração:
Ex�: Vá ao mercado e traga cebola, alho, sal, pi-
menta e coentro.

Separar orações coordenadas:
Ex�: Esforçou-se muito, mas não venceu o desa-
fio. (oração coordenada sindética adversativa)
Ex�: Roubou todo o dinheiro, e ainda apareceu 
na casa. (oração coordenada sindética aditiva).

FIQUE LIGADO

A vírgula pode ser utilizada antes da conjunção aditiva 
“e” caso se queira enfatizar a oração por ela introduzida.

Omitir um termo, elipse (no caso da elipse verbal, 
chamaremos “zeugma”):

De dia era um anjo, de noite um demônio. (omis-
são do verbo “ser”)

Separar termos de natureza adverbial deslocado 
dentro da sentença:

Na semana passada, trinta alunos foram apro-
vados no concurso. (locução adverbial temporal)
Se estudar muito, você será aprovado no concurso. 
(oração subordinada adverbial condicional)

Ponto Final
Usa-se o ponto final:
Ao final de frases para indicar uma pausa total; é o 
que marca o fim de um período:

Depois de passar no concurso, comprarei um carro.
Em abreviaturas:

Sr., a. C., Ltda., num., adj., obs., máx., bat., brit. etc.

Ponto e Vírgula
Usam-se ponto e vírgula para:
Separar itens que aparecem enumerados:

Uma boa dissertação apresenta:
Coesão;
Coerência;
Progressão lógica;
Riqueza lexical;
Concisão;
Objetividade;
Aprofundamento.

Separar um período que já se encontra dividido por 
vírgulas:

Não gostava de trabalhar; queria, no entanto, 
muito dinheiro no bolso.

EXERCÍCIO COMENTADO 

01. (VUNESP) Assinale a frase correta quanto à 
pontuação.
a) Serviço de Proteção ao Crédito reúne, 

empresas para aliviar dívidas dos consumi-
dores.

b) Corinthians enfrenta, desespero do Vitória 
para ampliar liderança.

c) Recorde de passageiros brasileiros traz, 
trens europeus ao país.

d) Novo “Harry Potter” arrecada, US$ 24 mi na 
sessão da meia-noite.

e) Sotaque caipira saiu da capital paulista, diz 
estudo.
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RESPOSTA: E. A vírgula foi corretamente empregada 
para separar um comentário na frase. 
Alternativa A. Há uma vírgula entre o verbo “reunir” e 
seu objeto “empresas”. 
Alternativa B. Há uma vírgula entre o verbo “enfren-
tar” e o objeto “desespero”. 
Alternativa C. Há uma vírgula entre o verbo “trazer” e 
o objeto “trens”. 
Alternativa D. Há uma vírgula entre o verbo “arreca-
dar” e o objeto “US$ 24 mi”.

Separar partes do texto que se equilibram em im-
portância:

Os pobres dão pelo pão o trabalho; os ricos dão 
pelo pão a fazenda; os de espíritos generosos dão 
pelo pão a vida; os de nenhum espírito dão pelo 
pão a alma.(Vieira).
O capitalismo é a exploração do homem pelo ho-
mem; o socialismo é exatamente o contrário.

Dois-Pontos
São usados dois-pontos quando:
Se vai fazer uma citação ou introduzir uma fala:

José respondeu:
- Não, muito obrigado!

Se quer indicar uma enumeração:
Quero apenas uma coisa: que vocês sejam apro-
vados no concurso!

Aspas
São usadas aspas para indicar:
Citação presente no texto. Ex.:

“Há distinção entre categorias do pensamento” - 
disse o filósofo.

Expressões estrangeiras, neologismos, gírias. Ex.:
Na parede, haviam pintado a palavra “love”. 
(expressão estrangeira)
Ficava “bailarinando”, como diria Guimarães. 
(neologismo)
“Velho”, esconde o “cano” aí e “deixa baixo”. (gíria)

Reticências
São usadas para indicar supressão de um trecho, 

interrupção na fala, ou dar ideia de continuidade ao 
que se estava falando. Ex.:

(...) Profundissimamente hipocondríaco Este 
ambiente me causa repugnância Sobe-me à bo-
ca uma ânsia análoga à ânsia Que se escapa pela 
boca de um cardíaco(...)

Eu estava andando pela rua quando...
Eu gostei da nova casa, mas da garagem...

Parênteses
São usados quando se quer explicar melhor algo 

que foi dito ou para fazer simples indicações. Ex.:

Foi o homem que cometeu o crime (o assassinato 
do irmão).

Travessão
Indica a fala de um personagem:

Ademar falou. Ex.:
- Amigo, preciso contar algo para você.

Isola um comentário no texto� Ex.:
O estudo bem realizado - diga-se de passagem, 
que quase ninguém faz - é o primeiro passo para 
a aprovação.

Isola um aposto na sentença� Ex.:
A Semântica – estudo sobre as relações de senti-
do - é importantíssima para o entendimento da 
Língua.

Reforçar a parte final de um enunciado� Ex.:
Para passar no concurso, é preciso estudar muito 
— muito mesmo.

FIQUE LIGADO

Trocas

A Banca, eventualmente, costuma perguntar sobre 
a possibilidade de troca de termos, portanto, atenção!

 » Vírgulas, travessões e parênteses, 
quando isolarem um aposto, podem ser 
trocadas sem prejuízo para a sentença;

 » Travessões podem ser trocados por dois 
pontos, a fim de enfatizar um enunciado.

Regra de ouro

Na ordem natural de uma sentença, é proibido:

 → Separar Sujeito e Predicado com vírgulas:
“Aqueles maravilhosos velhos ensinamentos de 
meu pai foram de grande utilidade. (certo) Aque-
les maravilhosos velhos ensinamentos de meu 
pai, foram de grande utilidade. (errado).”

→ Separar Verbo de Objeto:
“O presidente do maravilhoso país chamado Bra-
sil assinou uma lei importante. (certo) O presiden-
te do maravilhoso país chamado Brasil assinou, 
uma lei importante. (errado)”
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VAMOS PRATICAR

Os exercícios a seguir são referentes ao conteúdo: 
pontuação.
01. (CESGRANRIO) Leia o trecho:

É uma pena que haja tamanha displicência em re-
lação ao seu uso. Poucos se dão conta de que ela é a 
chave que abre as portas mais emperradas, que ela fa-
cilita negociações, encurta caminhos, cria laços, apro-
xima as pessoas. Tanta gente nasce e morre sem dia-
logar com a vida. Contam coisas, falam por falar, mas 
não conversam, não usam a palavra como elemento 
de troca. Encantam-se pelo som da própria voz e, nes-
sa onda narcísica, qualquer palavra lhes serve.

Mas não. Não serve qualquer uma.
O trecho “Mas não. Não serve qualquer uma.” pode  
ter sua pontuação alterada, sem modificar-lhe o sen-
tido original, em:

a) Mas não: não serve qualquer uma�
b) Mas, não; não, serve qualquer uma�
c) Mas não; não serve, qualquer uma�
d) Mas: não, não� Serve qualquer uma�
e) Mas não - não; serve qualquer uma�

02. (CESGRANRIO) Atente para as afirmações 
abaixo sobre a pontuação empregada em seg-
mentos transcritos do texto�

I. Eis aí duas culturas, a grega e a romana, que 
na Antiguidade se reuniram para criar uma 
civilização comum��� A substituição das 
vírgulas por travessões redundaria em 
prejuízo para a correção e a lógica�

II. Se Grécia e Roma foram, para Poe, uma 
espécie de casa��� A retirada simultânea das 
vírgulas não implicaria prejuízo para a 
correção e a lógica�

III. ��� a primeira, em suma, a tornar-se letrada no 
pleno sentido deste termo, e a transmitir-nos o 
seu conhecimento letrado� A vírgula colocada 
imediatamente depois de termo é facultativa�

Está correto o que consta APENAS em:
a) I�
b) I e II�
c) I e III�
d) II e III�
e) III�

03. (CESGRANRIO) O uso de sinais (aspas e tra-
vessão) está adequado à norma-padrão, que 
deve ser observada em uma correspondência 
oficial, na seguinte frase:

a) O artigo sobre o “processo de desregu-
lamentação” foi publicado na Folha de 
São Paulo�

b) As chuvas de verão — fenômenos que se 
repetem desde há muito tempo podem 
ser previstas�

c) “Mutatis mutandis”, as novas diretrizes 
da direção em nada alteram as antigas�

d) O cuidado com a saúde — meta prioritá-
ria do governo, será ainda maior�

e) — O diretor disse: Demita-se o funcionário�
04. (FCC) A pesquisa também chama a atenção 

para o novo Código Florestal, que prevê a 
redução de algumas áreas − hoje legalmen-
te protegidas, como matas ciliares e topos 
de morros −, para serem utilizadas para a 
agropecuária� “Ficamos receosos de que as 
mudanças nas áreas protegidas possam ser 
terríveis para as aves e para outros animais, 
que vão perder ambientes naturais� E aquelas 
que não conseguem sobreviver nas planta-
ções tendem a se tornar raras ou até mesmo a 
desaparecer”, prevê o professor�

O segmento isolado pelos travessões, constitui:
a) Repetição desnecessária de uma mesma 

informação�
b) Introdução de um novo assunto no texto
c) Transcrição exata das palavras do pesqui-

sador�
d) Determinação de uma área a ser explorada�
e) Informação com exemplos esclarecedores�

05. (FCC) Na escala de valores, popular, mais 
que um adjetivo, era um estigma� Daí o es-
cândalo do sarau de d� Nair de Tefé� Primei-
ra-dama, ela própria artista, afrontou a cons-
pícua Velha República�

Mantendo-se, em linhas gerais, o sentido original, 
uma redação alternativa para as frases acima, em 
que se respeitam as regras de pontuação, é:

a) Popular, era na escala de valores mais que 
um adjetivo, um estigma� Daí o escânda-
lo do sarau da primeira-dama, d� Nair de 
Tefé, ela própria artista, que, afrontou a 
conspícua Velha República�

b) Popular era, na escala de valores, mais 
que um adjetivo, um estigma� Daí o es-
cândalo do sarau da primeira-dama, 
d� Nair de Tefé, ela própria artista, que 
afrontou a conspícua Velha República�

c) Popular, era na escala de valores mais que 
um adjetivo: um estigma� Daí o escânda-
lo do sarau da primeira-dama, d� Nair de 
Tefé ela própria artista, que afrontou a 
conspícua, Velha República�
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d) Popular era, na escala de valores, mais 
que um adjetivo, um estigma, daí o escân-
dalo do sarau da primeira-dama d� Nair 
de Tefé ela própria, artista que afrontou a 
conspícua Velha República�

e) Popular era, na escala de valores, mais 
que um adjetivo um estigma; daí o escân-
dalo do sarau, da primeira-dama d� Nair 
de Tefé, ela própria, artista que afrontou, 
a conspícua Velha República�

06. (FCC) Está plenamente correta a pontuação 
do seguinte período:

a) Confessando não sem ironia, que entende 
de arquitetura, o cronista Rubem Braga, 
mestre do gênero propõe uma receita de 
casa, em que o porão, área frequente-
mente desprezada, ganha ares de profun-
didade e mistério�

b) Confessando, não sem ironia, que 
entende de arquitetura o cronista, 
Rubem Braga, mestre do gênero, propõe 
uma receita de casa, em que, o porão, 
área frequentemente desprezada, ganha 
ares de profundidade e mistério�

c) Confessando não sem ironia que entende 
de arquitetura, o cronista Rubem Braga, 
mestre do gênero, propõe: uma receita de 
casa em que, o porão área frequentemen-
te desprezada, ganha ares de profundida-
de, e mistério�

d) Confessando, não sem ironia que, 
entende de arquitetura, o cronista Rubem 
Braga – mestre do gênero – propõe uma 
receita, de casa, em que o porão (área fre-
quentemente desprezada), ganha ares de 
profundidade e mistério�

e) Confessando, não sem ironia, que 
entende de arquitetura, o cronista 
Rubem Braga, mestre do gênero, propõe 
uma receita de casa em que o porão, área 
frequentemente desprezada, ganha ares 
de profundidade e mistério�

07. (FCC - adaptada) Leia o Texto:

Por mais que tudo isso venha desaparecendo 
dos nossos olhos e se dissolvendo em passado, em 
antiguidade, em raridade de museu, continua a ser 
parte do espírito do Rio de Janeiro. Pois as cidades 
são como as pessoas, em cujo espírito nada do que 
se passou deixa inteiramente de ser. O Rio desca-
racterizado de hoje guarda no seu íntimo para os 
que, como Gastão Cruls, sabem vê-lo histórica e 
sentimentalmente, uma riqueza de característi-
cos irredutíveis ou indestrutíveis, que as páginas 
de  Aparência do Rio de Janeiro nos fazem ver ou 

sentir. E este é o maior encanto do guia da cida-
de que o autor de A Amazônia que eu vi acaba de 
escrever: dar-nos, através da aparência do Rio de 
Janeiro, traços essenciais do passado e do caráter 
da gente carioca. Comunicar-nos do Rio de Janeiro 
que Gastão Cruls conhece desde seus dias de me-
nino de morro ilustre – menino nascido à sombra 
do Observatório – alguma coisa de essencial. Algu-
ma coisa do que a cidade parece ter de eterno e que 
vem de certa harmonia misteriosa a que tendem 
o branco, o preto, o roxo e o moreno – principal-
mente o moreno – da cor da pele dos seus homens 
e das suas mulheres, com o azul e o verde quente de 
suas águas e de suas matas.

Os dois-pontos que aparecem no trecho destacado 
denotam:

a) Inclusão de segmento especificativo� 
b) Interrupção intencional do fluxo exposi-

tivo� 
c) Intercalação de ideia isolada no contexto� 
d) Constatação de fatos pertinentes ao 

assunto� 
e) Enumeração de elementos da cidade e do 

povo�
08. (CESPE) Leia o texto:

O levantamento concluído pelo Instituto 
Médico Legal (IML) aponta, após a implan-
tação da Lei de Embriaguez ao Volante, uma 
redução de 63% nas mortes ocasionadas por 
acidente de trânsito em São Paulo. No levan-
tamento realizado pelo IML, são comparadas 
as três primeiras semanas de junho, período 
que antecedeu a chamada Lei Seca, com as três 
semanas posteriores. Na primeira fase, a mé-
dia é de 11,7 mortos na quinta, sexta, sábado 
e domingo de cada semana. Depois da implan-
tação da Lei Seca, a média cai para 4,3 mortos 
em acidentes de trânsito. A pesquisa foi feita 
nesses quatro dias de cada semana, pois é o pe-
ríodo em que é mais frequente a associação de 
álcool e direção com o aumento do número de 
acidentes registrados.

1
 
 
4
 
 
7
 
 
10
 
 
13
 
 
15

Internet: <www.detran.sp.gov.br>

O emprego de vírgulas após as palavras “aponta” (L. 
2) e “Volante” (L. 3) indica que o adjunto adverbial 
de tempo está deslocado na oração.

Certo (   )                Errado (   )
09. (CESPE) Após a palavra “trânsito” (L� 4), não 

se emprega vírgula porque o adjunto adver-
bial de lugar está em sua posição lógica na 
oração�

Certo (   )                Errado (   )
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10. (CESPE) O emprego de vírgula após “junho” 
(L� 7) e “Lei Seca”(L� 7) justifica-se porque 
isola oração subordinada adjetiva restritiva�

Certo (   )                Errado (   )

GABARITO

01 A 06 E

02 D 07 A

03 C 08 CERTO

04 E 09 CERTO

05 B 10 ERRADO

ANOTAÇÕES
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15. Tipologia Textual
O exercício da leitura é muito fácil. É muito mais 

simples quando colocado em prática. Passar os 
olhos pelas palavras significa não só reconhecê-las, 
mas entender que tipo de mensagem o conjunto de-
las transmitirá ao leitor. Imaginemos que o cérebro 
é um músculo e, para que este não atrofie, devemos 
exercitá-lo e estimulá-lo a ponto de o raciocínio fa-
zer parte da leitura. 

Para ser leitor, há que se ler.  Ler com qualidade é 
melhor do que ler em quantidades. LER DEVE SER 
UM HÁBITO! Desta forma, não há um manual es-
pecífico que ensine o candidato a provar que é um 
bom leitor. Basta ser leitor para que, de fato, sua ha-
bilidade seja provada.

Descrição
Descrever é detalhar a matéria, pormenorizar 

algo, atribuir características. Para usar a descrição, 
podemos usar os sentidos que possuímos. Sim: ol-
fato, tato, audição, visão e paladar. Nossa memória 
permite usar tais sentidos para entender um texto, 
bem como nossas experiências, ou até nossa criati-
vidade, para tornar real, pelo menos uma realidade 
subjetiva, algo que talvez não seja de nosso domínio. 

Exemplo de descrição:
Vivia a descer a serra áspera, que de tão verde chega-

va a apaziguar o local. Nem se deu conta de que o aroma 
doce das flores entrava-lhe pelas narinas, roçando mais 
do que todas aqueles toques prazerosos, únicos , sedosos, 
fustigavam pensamentos que sussurravam fantasias ja-
mais vividas e já gastas de tão pensadas.

Percebe-se que as palavras grifadas são associa-
das aos 5 sentidos:

 ˃ ÁSPERA: tato�
 ˃ VERDE: visão�
 ˃ AROMA: olfato�
 ˃ DOCE: paladar�
 ˃ SUSSURRAVAM: audição�

Narração
Narrar é detalhar uma história, um fato, possui 

começo, meio e fim. 
Conseguimos visualizar uma cena, sem que pos-

samos esmiuçar os detalhes. Os fatos obedecem a 
uma certa sequência de ordem. Caso se altere qual-
quer elemento dessa ordem, o sentido do texto se 
perde por completo.

Exemplo de narração:
As revistas começaram a ser folheadas, uma a 

uma, como se o vento lesse todos os pensamentos 
atemorizados da garota. Bia cerrou as pequenas 

mãos no cercado, não se importava com o folhear 
rápido das folhas. Por um instante, eram só os dois.

A narração e a descrição podem dividir um con-
teúdo de vários textos. Elas podem aparecer em crô-
nicas, contos e propagandas.

FIQUE LIGADO

Não se deve confundir narração com descrição. 
Narrar é pormenorizar a cena. Descrever é pormeno-
rizar a matéria. Ainda que possa pensar que exista 
uma linha tênue entre as duas. Porém, são comple-
tamente diferentes.

Conto
O intuito do conto é passar uma mensagem de al-

go, um ensinamento, como no romance. Porém o que 
o diferencia deste último é a trama. O conto possui 
uma trama apenas. Por este motivo, é muito comum 
vermos contos com um número menor de páginas. As 
bancas estão começando a criar o hábito de colocar es-
te tema nas provas, justamente por seu teor ser curto.

Crônica
Leitura que engloba o cotidiano, o pitoresco, tra-

tando assuntos do dia a dia com humor, crítica e infor-
mação. O nome pode ser associado à CRONOLOGIA, 
ao tempo, pois aborda temas atuais do mundo. Essa 
modalidade textual é fundamental para a matéria de 
Atualidades. As bancas têm o hábito muito reincidente 
de cobrar temas voltados ao cotidiano. 

FIQUE LIGADO

As crônicas aparecem em jornais e em revistas, 
levando em consideração que o leitor de tais perió-
dicos aprecie a realidade, aprecie os fatos do mun-
do. Ficar “antenado” a tais fatos dará ao candidato 
os atributos para que ele se sobressaia tanto em 
Atualidades como nas redações.

Textos Publicitários
Em uma propaganda, a linguagem deve ser clara, 

dinâmica e criativa. É possível treinar a tão desejada 
observação em várias delas, tanto na comunicação 
como na gramática. É comum que as bancas cobrem 
uma linguagem publicitária em textos, justamente 
para aliar seu conhecimento do idioma, ao gramati-
cal e ao da comunicação.

Ex�: 
Existem mil maneiras de preparar Neston, in-
vente uma.
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Percebe-se a falha na coerência: se for “para in-
ventar uma”, o slogan deveria ser: “Já existem mil 
maneiras de preparar Neston, ESCOLHA uma”.

FIQUE LIGADO

A leitura diária sempre será um exercício excelente. 
Ela pode ser, inclusive, uma prática de entretenimento. 
É importante constantemente exercitar o cérebro com 
a prática da leitura. Isso possibilita a percepção de to-
das os demais conteúdos. 

Vimos, neste capítulo, como cada texto pode 
aparecer em um concurso. A dica fundamental é 
treinar todos os dias. Resolver provas anteriores aju-
da também. Porém, deixar que o idioma em forma 
de letras e mensagens apareça nos seus estudos é a 
melhor prova de que a Língua Portuguesa pode ser 
bem mais acessível ao candidato.

EXERCÍCIO COMENTADO

01. A partir de uma ação do Ministério Público 
Federal (MPF), o Tribunal Regional Federal da 
2ª Região (TRF2) determinou que a Google 
Brasil retirasse, em até 72 horas, 15 vídeos do 
YouTube que disseminam o preconceito, a into-
lerância e a discriminação a religiões de matriz 
africana, e fixou multa diária de R$ 50.000,00 
em caso de descumprimento da ordem judicial, 
Na ação civil pública, a procuradoria geral dos 
Direitos do Cidadão (PRDC/RJ) alegou que a 
constituição garante aos cidadãos não apenas 
a obrigação do Estado em respeitar as liber-
dades, mas também a  obrigação de zelar para 
que elas sejam respeitadas pelas pessoas em 
suas relações recíprocas.

 Para a PRDC/RJ, somente a imediata exclusão dos 
dos vídeos da internet restauraria a dignidade de 
tratamento, que, nesse caso, foi negada às religiões 
de matrizes africanas. Corroborando a visão do 
MPF o TRF2 entendeu que a veiculação dos vídeos 
potencialmente ofensivos e fomentadores do 
ódio, da discriminação e da intolerância contra 
religiões de matrizes africanas não corresponde 
ao legítimo exercício do direito à liberdade de 
expressão. O tribunal considerou que a liberdade 
de expressão não se pode traduzir em desres-
peito às diferentes manifestações dessa mesma 
liberdade, pois ela encontra limites no próprio 
exercício de outros direitos fundamentais.

Internet (com adaptações)

Predomina no texto em apreço o tipo textual narrativo.
CERTO. Em um texto, pode haver várias caracterís-
ticas, mas somente uma prevalece. Os verbos em 
terceira pessoa e a linguagem informativa dão ao 
texto o toque narrativo que o enunciado sugere.

VAMOS PRATICAR

Os exercícios a seguir são referentes ao conteú-
do: Tipologia Textual.

01. (CESPE) Estação do ano mais aguardada 
pelos brasileiros, o verão não é sinônimo 
apenas de praia, corpos à mostra e pele 
bronzeada. O calor extremo provocado por 
massas de ar quente -  fenômeno comum 
nesta época do ano, mas acentuado na última 
década pelas mudanças climáticas - traz 
desconfortos e riscos à saúde. Não se trata 
somente de desidratação e insolação. Um 
estudo da faculdade de Saúde Pública de 
Harvard (EUA), o maior a respeito do tema 
feito até o momento, mostrou que as tempe-
raturas altas aumentam hospitalizações por 
falência renal, infecções do trato urinário e 
até mesmo sepse, entre outras enfermidades. 
“Embora tenhamos feito o estudo apenas nos 
EUA, as ondas de calor são umfenômeno 
mundial. Portanto, os resultados podem ser 
considerados universais”, diz Francesca Do-
mininci, professora de bioestatística da fa-
culdade e principal autora do estudo, publi-
cado no jornal Jama, da Associação Médica 
dos Estados Unidos. No Brasil, não há 
estudos específicos que associem as ondas de 
calor a tipos de internações. “Não é só aí. No 
mundo todo, há pouquíssimas investigações 
a respeito dessa relação”, afirma Domininci. 
“Precisamos que os colegas de outras partes 
do planeta façam pesquisas semelhantes para 
compreendermos melhor essas importante 
questão para a saúde pública”, observa.

Internet: <correioweb.com.br>

 Elementos presentes no texto permitem classifi-
cá-lo como narrativo.

Certo (   )                Errado (   )
02. (CESPE)

O Decreto nº 21.076, de 24 de fevereiro de 1932, 
primeiro Código eleitoral pátrio, instituiu a justi-
ça eleitoral no Brasil, com funções contenciosas e 
administrativas. Eram seus  órgãos: um tribunal 
Superior (de justiça eleitoral - o decreto não men-
ciona justiça eleitoral), na capital da República; 
um tribunal regional, na capital do estado, no DF 
e na sede do governo do território do Acre, além 
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de juízes eleitorais nas comarcas e nos distritos. O 
Tribunal Superior - de justiça eleitoral - com juris-
dição em todo território nacional, compunha-se 
de oito membros efetivos e oito substitutos, e era 
presidido pelo vice-presidente do Supremo Tri-
bunal Federal (STF). A ele se somavam dois mem-
bros efetivos e dois substitutos, sorteados dentre 
os ministros do STF, além de dois efetivos e dois 
substitutos, sorteados dentre os desembargadores 
da Corte de apelação do DF. Por fim, integravam a 
Corte três membros efetivos e quatro substitutos, 
escolhidos pelo chefe do governo provisório den-
tre quinze cidadãos, indicados pelo STF, desde que 
atendessem aos requisitos de notável saber jurídico 
e idoneidade moral. Dentre seus membros, elegia o 
Tribunal Superior, em escrutínio secreto, por meio 
de cédulas com o nome do juiz e a designação do 
cargo, um vice-presidente e um procurador para 
exercer funções do Ministério Público, tendo este 
último a denominação de procurador-geral da jus-
tiça eleitoral. Em relação a esse cargo, nota-se uma 
peculiaridade, à época da criação do Tribunal Su-
perior: o procurador-geral da justiça eleitoral não 
era procurador-geral da República, mas sim um 
membro do próprio tribunal. 

As formas de composição do TSE: de 1932 aos dias atuais.
Brasília, Tribunal Superior Eleitoral, Semana da Gestão e da 

Informação, TSE
<www.tse.jus.br> (com adaptações)

Diferentemente dos anos que se seguiram, em 
1932 o Procurador-Geral da Justiça Eleitoral era um 
membro do próprio Tribunal Superior de Justiça 
Eleitoral.

Certo (   )                Errado (   )
03. (CESPE )

Sustentabilidade, crise econômica mundial, mu-
danças climáticas, escassez de mão de obra, inova-
ção - essas são as palavras-chaves que compõem o 
vocabulário das mudanças pelas quais passa o mun-
do e que, inevitavelmente, impõem a cada um de 
nós a busca por um novo modelo de vida no planeta. 
Nesse cenário, a educação tem peso de ouro e as uni-
versidades passam a assumir um papel fundamental 
no processo reflexivo da sociedade.

Internet <www.hochoje.com.br> (com adaptações)

Predomina no texto em apreço o tipo textual 
narrativo.

Certo (   )                Errado (   )
04. (VUNESP) Leia o trecho de Macunaíma, de 

Mário de Andrade, para responder à próxima 
questão� 

Muitos casos sucederam nessa viagem por caa-
tingas rios corredeiras, gerais, corgos, corredores 
de tabatinga matos-virgens e milagres do sertão. 

Macunaíma vinha com os dois manos pra São 
Paulo. Foi o Araguaia que facilitou-lhes a viagem. 
Por tantas conquistas e tantos feitos passados o 
herói não ajuntara um vintém só mas os tesouros 
herdados da icamiaba estrela estavam escondidos 
nas grunhas do Roraima lá. Desses tesouros Ma-
cunaíma apartou pra viagem nada menos de qua-
renta vezes quarenta milhões de bagos de cacau, 
a moeda tradicional. Calculou com eles um dilú-
vio de embarcações. E ficou lindo trepando pelo 
Araguaia aquele poder de igaras, duma em uma 
duzentas em ajojo que nem flecha na pele do rio. 
Na frente Macunaíma vinha de pé, carrancudo, 
procurando no longe a cidade. Matutava matu-
tava roendo os dedos agora cobertos de berrugas 
de tanto apontarem Ci estrela. Os manos rema-
vam espantando os mosquitos e cada arranco dos 
remos repercutindo nas duzentas igaras ligadas, 
despejava uma batelada de bagos na pele do rio, 
deixando uma esteira de chocolate onde os ca-
muatás pirapitingas dourados piracanjubas uarus-
-uarás e bacus se regalavam.

(1988, p. 36-37)

A partir da leitura do trecho, é possível reconhe-
cer, na composição de Macunaíma, marcas:

a) do discurso cientificista, vinculado a uma 
linguagem marcadamente formal�

b) do conflito existencial, somado à recor-
rência de termos com sentidos opostos�

c) do relato memorialista, acompanhado de 
um discurso de tom melancólico�

d) da narrativa fantástica, combinada com 
elementos próprios da cultura popular�

e) da representação realista da natureza, ar-
ticulada à descrição objetiva da realidade�

05. (VUNESP) A passagem do conto Os cimos, 
de João Guimarães Rosa, para responder à 
próxima questão�

     E: — “Pst!” — apontou-se. A uma das árvores, 
chegara um tucano, em brando batido horizontal. 
Tão perto! O alto azul, as frondes, o alumiado ama-
relo em volta e os tantos meigos vermelhos do pás-
saro — depois de seu voo. Seria de ver-se: grande, de 
enfeites, o bico semelhando flor de parasita. Saltava 
de ramo em ramo, comia da árvore carregada. Toda 
a luz era dele, que borrifava-a de seus coloridos, em 
momentos pulando no meio do ar, estapafrouxo, 
suspenso esplendentemente. No topo da árvore, nas 
frutinhas, tuco, tuco... daí limpava o bico no galho. 
E, de olhos arregaçados, o Menino, sem nem poder 
segurar para si o embrevecido instante, só nos silên-
cios de um-dois-três.

(Primeiras estórias. 1988, p. 155. Adaptado)
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A passagem enfoca um instante de encantamen-
to, em que um tucano se impõe aos olhos como uma 
figura de extrema beleza. A linguagem descritiva 
predomina, apresentando o pássaro de maneira 
mais estática com relação a outros fragmentos da 
passagem, em:

a) A uma das árvores, chegara um tucano, 
em brando batido horizontal�

b) O alto azul, as frondes, o alumiado 
amarelo em volta e os tantos meigos ver-
melhos do pássaro���

c) Saltava de ramo em ramo, comia da 
árvore carregada�

d) Toda a luz era dele, que borrifava-a de 
seus coloridos, em momentos pulando 
no meio do ar���

e) No topo da árvore, nas frutinhas, tuco, 
tuco��� daí limpava o bico no galho�

06. (CESPE)

Imigrantes ilegais, os homens e as mulheres vie-
ram para Prato, na Itália, como parte de snakebo-
dies liderados por snakeheads na Europa. Em outras 
palavras, fizeram a perigosa viagem da China por 
trem, caminhão, a pé e por mar como parte de um 
grupo pequeno, aterrorizado, que confiou seu desti-
no a gangues chinesas que administram as maiores 
redes de contrabando de gente no mundo. Nos lo-
cais em que suas viagens começaram, havia filhos, 
pais, esposas e outros que dependiam deles para que 
enviassem dinheiro. No destino, havia paredes co-
bertas com anúncios de mau gosto de empregos que 
representavam a esperança de uma vida melhor.

Pedi a um dos homens ao lado da parede que 
me contasse como tinha sido a viagem. Ele obje-
tou. Membros do snakebody têm de jurar segredo 
aos snakeheads que organizam sua viagem. Tive de 
convencê-lo, concordando em usar um nome falso e 
camuflar outros aspectos de sua jornada. Depois de 
uma série de encontros e entrevistas, pelos quais pa-
guei alguma coisa, a história de como Huang chegou 
a Prato emergiu lentamente.

James Kynge. A China sacode o mundo.
Globo, 2007 (com adaptações)

O texto é narrativo e autobiográfico, o que se evi-
dencia pelo uso da primeira pessoa do singular no 
segundo parágrafo, quando é contado um fato acon-
tecido ao narrador.

Certo (   )                Errado (   )
07. (FGV) Estamos no trânsito de São Paulo, 

ano 2030� E não é preciso apertar os cintos: 
nosso carro agora trafega sozinho pelas ruas, 

salvo de acidentes, graças a um sistema que o 
mantém em sincronia com os demais veículos 
lá fora� O volante, item de uso opcional, in-
clina-se de um lado para outro como se fosse 
manuseado por um fantasma� Mas ninguém 
liga pra ele - até porque o carro do futuro 
está cheio de novidades bem mais legais� Em 
vez dos tradicionais quatro assentos, o que 
temos agora é uma verdadeira sala de estar, 
com poltronas reclináveis, mesa no centro 
e telas de LED� As velhas carrocerias de aço 
foram substituídas por redomas translúci-
das, com visibilidade total para o ambiente 
externo� Se você preferir, é possível torná-la 
opaca e transformar o carro em um ambiente 
privado, quase como um quarto ambulante� 
Como o sistema de navegação é autônomo, 
basta informar ao computador aonde você 
quer ir e ele faz o resto� Resta passar o tempo 
da forma que lhe der na telha: lendo, traba-
lhando, assistindo ao seu seriado preferido 
ou até dormindo� A viagem é agradável e si-
lenciosa� (Superinteressante, novembro de 
2014)� 

O texto deve ser incluído, por suas marcas pre-
dominantes, entre o seguinte modo de organização 
discursiva:

a) narrativo�
b) dissertativo-expositivo�
c) dissertativo-argumentativo�
d) dissertativo-informativo�
e) descritivo�

08. (VUNESP ) Um pé de milho

Aconteceu que no meu quintal, em um monte de 
terra trazido pelo jardineiro, nasceu alguma coisa 
que podia ser um pé de capim – mas descobri que 
era um pé de milho. Transplantei-o para o exíguo 
canteiro na frente da casa. Secaram as pequenas fo-
lhas, pensei que fosse morrer. Mas ele reagiu. Quan-
do estava do tamanho de um palmo, veio um amigo 
e declarou desdenhosamente que na verdade aquilo 
era capim. Quando estava com dois palmos veio ou-
tro amigo e afirmou que era cana.

Sou um ignorante, um pobre homem da cidade. 
Mas eu tinha razão. Ele cresceu, está com dois me-
tros, lança as suas folhas além do muro – e é um es-
plêndido pé de milho. Já viu o leitor um pé de milho? 
Eu nunca tinha visto. Tinha visto centenas de mi-
lharais – mas é diferente. Um pé de milho sozinho, 
em um anteiro, espremido, junto do portão, numa 
esquina de rua – não é um número numa lavoura, 
é um ser vivo e independente. Suas raízes roxas se 
agarram ao chão e suas folhas longas e verdes nunca 
estão imóveis.
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Anteontem aconteceu o que era inevitável, mas 
que nos encantou como se fosse inesperado: meu pé 
de milho pendoou. Há muitas flores belas no mun-
do, e a flor do meu pé de milho não será a mais lin-
da. Mas aquele pendão firme, vertical, beijado pelo 
vento do mar, veio enriquecer nosso canteirinho 
vulgar com uma força e uma alegria que fazem bem. 
É alguma coisa de vivo que se afirma com ímpeto e 
certeza. Meu pé de milho é um belo gesto da terra. E 
eu não sou mais um medíocre homem que vive atrás 
de uma chata máquina de escrever: sou um rico la-
vrador da Rua Júlio de Castilhos.

(Rubem Braga. 200 crônicas escolhidas, 2001. Adaptado)

Para o narrador, o surgimento de um pé de mi-
lho em seu quintal:

a) obrigou-o a acabar com o jardim�
b) era interessante, mas não dava orgulho�
c) criou desavenças entre ele e seus amigos�
d) interessou mais ao jardineiro que a ele�
e) representou algo inusitado que o cativou�

09. (FGV) “(���) a visão da família multiparental, 
ou seja, a capacidade de uma pessoa possuir, 
simultaneamente, mais de um pai ou de uma 
mãe em seu registro de nascimento”�

A presença da expressão “ou seja” nesse seg-
mento do texto mostra uma marca do texto jorna-
lístico, que é:

a) a precisão da informação;
b) a necessidade de clareza;
c) a utilização da norma culta;
d) a tendência à abreviação;
e) a apresentação de sugestões�

10. (FGV) 

Por que são assim? 
Mariana Sgarioni 
Daniel Blair tem 4 aninhos e achou que seu ca-

chorrinho de apenas uma semana de vida estava 
muito sujo. O melhor jeito encontrado para um ba-
nho rápido foi atirar o animal na água do vaso sani-
tário – e dar descarga. Por sorte, a mãe descobriu a 
tempo, e bombeiros resgataram o animalzinho ain-
da vivo no esgoto. O caso aconteceu no início de ju-
nho, na Inglaterra, e chamou a atenção das câmeras 
do mundo inteiro. Muitos perguntaram: será que 
Daniel seria um psicopata divertindo-se com o so-
frimento do bicho? 

Provavelmente não. Nesses casos, o que pode 
existir é o transtorno de conduta – comportamento 
que viola regras sociais importantes. 

O texto deve ser classificado como:
a) informativo, já que traz informações 

sobre um fato real ocorrido�
b) dissertativo-argumentativo, pois se inclui 

no debate científico sobre os psicopatas�
c) descritivo, porque acumula qualidades e 

características do temperamento psico-
pata�

d) dissertativo-expositivo, visto que sim-
plesmente traz um fato ao conhecimento 
do público, sem discuti-lo�

e) narrativo, uma vez que apresenta uma 
série de ações em sequência cronológica�

01 ERRADO 06 ERRADO

02 ERRADO 07 E

03 ERRADO 08 E

04 D 09 B

05 B 10 E

GABARITO

ANOTAÇÕES


