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Comentário Geral
A prova da UFPR trouxe, na edição 2015-2016, bastantes questões que envolviam gramática textual. Isso
demonstra uma preocupação da instituição não com meras decorebas, mas sim com a aplicação lógica de
pontos sintáticos e morfológicos. Algumas questões clássicas, como emprego de pronomes ou pontuação,
coroaram a bela abordagem da Federal.
Em relação à interpretação textual, a prova foi a mais clássica possível. Abordou questões pontuais,
da atenção a palavras-chave à percepção das teses defendidas nos textos de opinião. Cobrou temas
presentes nas discussões sociais atuais, como conceito de família ou divulgação midiática. Todavia, a
ausência (novamente!) de texto não verbal foi um ponto negativo.
Questões:

Comentário / Resolução:
1. Afirmativa verdadeira.
2. Afirmativa verdadeira.
3. Afirmativa verdadeira.
4. Afirmativa falsa, pois a segunda fala do diálogo informa ser necessário citar, primeiramente, uma opinião
banal, conforme se lê na seguinte passagem: “A esperteza está em pôr antes entre aspas uma opinião
banal e depois outra opinião, mais racional”.
Destaque para o texto de apoio, retirado de um romance do excelente pensador italiano Umberto
Eco.

Comentário / Resolução:
a) Alternativa falsa, pois Simei, ao final do parágrafo, demonstra dúvida sobre a total aplicação do princípio
comentado (“mas como é que se demonstra que em outros artigos são citados apenas fatos?”).

b) Alternativa correta.
c) Alternativa falsa, pois a conjunção “ou” indica alternância – não necessariamente retificação. Além
disso, a expressão “dar mostras” também não implica uma estratégia totalmente explícita.
d) A alternativa está falsa, pois a argumentação de Colonna se direciona para a parcialidade com que fatos
(como um incêndio) podem ser abordados.
e) A alternativa está falsa, pois a afirmação de Colonna indica uma estratégia para induzir um leitor a
interpretações parciais, deixando a fidelidade na citação em segundo plano.

Comentário / Resolução:
Questão que exigia a apreensão do posicionamento do autor, ou seja, da tese defendida. Durante as aulas
(principalmente do Intensivão), foi frisado que, à leitura de um texto de opinião, é necessário identificar o
tema, a tese e os argumentos.
a) Alternativa correta.
b) Alternativa falsa, pois o texto informa, no terceiro parágrafo, que o senso de justiça retributiva
continua popular na sociedade atual.
c) Alternativa falsa, pois, de acordo com o último parágrafo do texto, a empatia familiar modulava a justiça
retributiva.
d) De acordo com o segundo parágrafo, a vontade de punir surge dos instintos.
e) No terceiro parágrafo, a expressão “levem a pior” demonstra que os filmes hollywoodianos nem sempre
possuem um final feliz.

Comentário / Resolução:
O pronome demonstrativo “esse” possui função anafórica, ou seja, resgata uma ideia anterior a ele – a fim
de promover coesão. Por conta disso, a alternativa E está correta, visto que “Fazer com que as pessoas
sejam boas e, ao mesmo tempo, saibam se defender” é uma ideia anterior ao pronome em análise.
O conceito do substantivo “dilema” (segundo o dicionário Houaiss, “necessidade de escolher entre duas
saídas contraditórias”), termo que o pronome “esse” acompanha, também se faz importante para a resolução
da questão: há uma “contradição” textual entre “ser bom” e “saber se defender”.

Comentário / Resolução:
Este exercício reunia conhecimentos gramaticais simples, os quais, porém, deveriam ser trabalhados com
bastante atenção. Na frase em destaque (“Uma sociedade pautada apenas pelo ideal de justiça soçobraria”),
o verbo foi empregado sem complemento – devendo ser classificado, portanto, como intransitivo (sigla “int.”).
As alternativas que não traziam essa classificação estavam incorretas.
Outra observação importante do enunciado se encontra na seguinte orientação: “do literal para o
metafórico”. Isso significa que a resposta deveria levar em conta, também, a semântica conotativa de
“soçobrar”.
A única alternativa que reúne intransitividade e metaforização é o item C.
Obs.: leia-se a página do dicionário Houaiss (on-line) para o vocábulo “soçobrar”:

Comentário / Resolução:

O texto-base desta questão, de autoria do renomado linguista Sírio Possenti, trazia exemplos que,
em paralelo aos itens para análise no exercício, facilitavam o trabalho do aluno. Nesse contexto:
2. A expressão “ao cinema” indica o lugar físico (espaço) para o qual o “eu” da frase se dirigiu.
3. A expressão “do Oceano Atlântico ao Pacífico” demarca o tamanho físico (espaço) do Canal do
Panamá.
5. A expressão “para a estação Central” indica o lugar físico (espaço) para o qual as linhas de ônibus
do Terminal 2 se deslocam.
Todavia:
1. O verbo “vai” aponta para as numerações de tênis (“de 35 a 44”).
4. O verbo “vai” indica limite temporal (“de 21 de março a 20 de junho”).

Comentário / Resolução:
Ao informar que “ir” pode ser uma partícula unicamente gramatical, o enunciado apontou para o emprego de
tal termo como verbo auxiliar. Por conta disso, as opções A, D e E não poderiam estar corretas, visto que
apresentam conjugações de “ir” como únicas formas verbais na oração em que estão inseridas.
Outra informação do enunciado era decisiva para a resolução do teste: tempo futuro. Esse dado invalida o
item B, pois a forma “foi” (“foi divulgado”) aponta para o pretérito. A alternativa C, portanto, mostra-se
correta: em “vai divulgar”, o auxiliar “vai” implica futuro ao principal “divulgar”.

Comentário / Resolução:
Este era mais um exercício que exigia a apreensão da tese apresentada no texto.
a) Alternativa falsa, pois é informado, no terceiro parágrafo do texto, que as manchetes negativas, na
verdade, atraem mais a atenção dos leitores.
b) Alternativa falsa, pois – no caso brasileiro – o tom negativo se deve a uma “estratégia de
sobrevivência empresarial influindo na escolha da pauta negativa” (5º parágrafo).
c) Alternativa falsa, pois o texto não informa que “o telejornalismo pautado em notícias funestas e trágicas”
está se encaminhando, necessariamente, para um esgotamento. Tal ideia é apenas sugerida no último
parágrafo: “Existe, sim, o risco do esgotamento”.
d) Alternativa verdadeira.
e) Alternativa falsa, pois o 4º parágrafo indica que a pesquisa pode ser aplicada ao cenário midiático
nacional.

Comentário / Resolução:
Questão que envolve vocabulário. Todavia, uma “curiosidade” se mostra como auxílio: a Idade Média é
referida, por alguns estudiosos, como Idade das Trevas, o que confere ao neologismo “mediavalesco” a
semântica de sombrio.

Comentário / Resolução:
Essa questão exigia conhecimento de ordem sintática inversa, isto é, o sujeito aparece após o verbo
na oração. Ainda, é necessário saber que deve haver concordância entre verbo e núcleo do sujeito.
a) A locução verbal “foram identificadas” concorda com o núcleo de sujeito (posposto) “manchetes”.
b) O verbo “atraem” concorda com o termo anteposto “aquelas” (que, por coesão, refere-se a
“manchetes negativas”).
c) O verbo “estão” concorda com o núcleo de sujeito (anteposto) “telejornais”.
d) O verbo “encarregam” concorda com o núcleo de sujeito (anteposto) “âncoras”.
e) O verbo “ajudam” concorda com o núcleo de sujeito (anteposto) “resultados”.

Comentário / Resolução:
1. Afirmativa verdadeira.
2. Afirmativa verdadeira.
3. Afirmativa falsa, pois a articulista, no penúltimo período do texto, deixa claro que o vínculo afetivo tem
relação com a vida pessoal, não com o âmbito social. Ademais, a tese da autora aponta, também, para o
fato de a sociedade desestabilizar a família – e não o contrário.
4. Afirmativa verdadeira.

Comentário / Resolução:
A primeira afirmativa está verdadeira: em “alguém aí”, “aí” indica o espaço em que o leitor se encontra – e o
ponto de interrogação reforça um contato da autora diretamente com quem a lê.
A segunda afirmativa está falsa: a oração subordinada adjetiva restritiva “que considera” indica um
posicionamento apenas da Câmara dos Deputados referente à definição de família (“Família é a união entre
homem e mulher...”). A autora, porém, posiciona-se, no parágrafo seguinte, sob o seguinte argumento: “As
mudanças ocorridas no mundo determinaram inúmeras alterações nas famílias...”.
A terceira afirmativa está correta: a oração subordinada adjetiva restritiva “que se encaixam na
definição proposta” se refere apenas às famílias que se enquadram na definição proposta pela Câmara dos
Deputados (frise-se a importância do pronome “essas”, retomando ideia anterior a ele: “Família é a união
entre homem e mulher...”).
A quarta afirmativa está falsa: contextualmente, “Desde o início da segunda metade do século
passado” aponta para o momento subsequente à metade do séc. XX; “até então”, por sua vez, refere-se ao
momento anterior.

