
 

 

Comentário da Prova de Português elaborada pela UFPB para o concurso 

HULW-2009 

Comentário produzido pela professora Fabyana Muniz. 

Obs.: Nesta prova, ―cada questão é composta por itens numerados de I a V. Cada 

item deverá ser julgado como CERTO C ou ERRADO E‖. (Informação extraída do 

caderno de prova) 

Sendo assim, informei, ao lado de cada item, o gabarito divulgado pela UFPB, em 

seguida analisei os itens. 

1. 

I. C – Guzo, o autor do texto, comprova, através de palavras extraídas de frases 

ditas por representantes dos poderes públicos, que a linguagem utilizada por essas 

pessoas distancia-se da forma comum do falar do público.  Para exemplificar o seu 

ponto de vista, ele insere, no texto, algumas palavras e expressões pertencentes ao 

campo discursivo de sujeitos que exercem os mais importantes cargos públicos. 

Observe:   

―escandalização‖ - Ministra da Casa Civil Dilma Rousseff. 

―espetacularização‖ – Ministro Gilmar Mendes, Presidente do Supremo Federal.  

―referência fundante‖, foco territorial etário – Tarso Genro, Ministro da Justiça. 

 

Além do aspecto de falar difícil, ainda existe o fato de que as palavras e expressões 

elencadas anteriormente não existem, são inadequações linguísticas que tornam a 

linguagem confusa e impenetrável. 

 

II. E – A análise do item anterior colabora na percepção de que o item II está 

errado, pois os políticos, ao inventarem determinadas palavras e expressões, 

querem tão somente ―encantar‖ o interlocutor, objetivando passar a imagem de 

cultos.  De fato, a forma de comunicação deles não é culta, uma vez que 

desrespeita a norma padrão e, sobretudo, desrespeita o principio básico da 

linguagem que deve ser utilizada para estabelecer comunicação. 

 

III. E - O rebuscamento vocabular não é exigência de qualquer cargo, mesmo 

sendo da alta esfera do governo.  Ademais, o autor do texto diz: Poucas coisas, 

hoje em dia, são tão difíceis quanto pegar o ministro Genro falando naquilo 

que antigamente se chamava “português claro”.   

Afirmar que o item III é correto significa entender o contrário da tese posta no 

texto, visto que o enunciado do citado item apresenta um erro clássico de 

entendimento chamado de contradição que acontece da seguinte forma no texto: 

o autor defende um ponto de vista* através de argumentos convincentes e a 

informação contida no item contraria essa defesa.  



*defender um ponto de vista é objetivo principal da sequência 

argumentativa, tipologia que predomina no texto “Falando difícil”. 

Mas, faz-se necessário registrar que a contradição e os demais erros, 

citados abaixo, aparecem também nas questões de interpretação de 

textos predominantemente narrativos, descritivos, expositivos e 

injuntivos.  

Os erros clássicos de entendimento do texto são: contradição, 

redução e extrapolação.  Em geral, as questões de interpretação 

apresentam esses erros. Portanto, é necessário conhecê-los para 

não os praticar. 

 

IV. C – Realmente, o processo de criação de palavras novas pode causar falha na 

comunicação.  Um aspecto relevante que deve ser observado, no enunciado deste 

item, é o uso de modalizadores (nem sempre, maioria das vezes e pode causar) 

que objetivam evitar a generalização.  

A assertiva do item IV: ―O processo de criação de novas palavras nem sempre é 

bem-vindo, uma vez que, na maioria das vezes, pode causar problema na 

comunicação‖. (modalizadores destacados) 

Vou reescrever, a seguir, a assertiva, para que você perceba a importância dos 

modalizadores que são utilizados a fim de evitar a generalização que se constitui 

um erro grave na construção do sentido do texto. Veja: ―O  processo de criação de 

novas palavras causa problema na comunicação‖. 

Na reescritura, retirei modalizadores citados anteriormente. Ao fazer as 

modificações, tornei o item errado, uma vez que a ideia ficou generalizada. 

V. E – De acordo com as considerações postas pelo autor, a escolha de palavras e 

expressões não representa a necessidade de demarcar o espaço de políticos e 

parlamentares, visto que esse espaço já é demarcado. Para o autor, as escolhas 

lexicais realizadas por esses sujeitos ―estão criando confusão na língua portuguesa 

e raramente isso resulta em coisa boa‖ (1º parágrafo). No decorrer do texto, Guzo 

expõe informações e argumentos que estão a serviço do ponto de vista dele, 

explicitado no parágrafo introdutório.  

 

2. 

I. E – A palavra ―apenas‖ associada ao que é dito neste item revela uma 

contradição, pois, no 3º parágrafo, o autor argumenta que ―muitos brasileiros ricos, 

como empresários, altos executivos e profissionais de sucesso, têm, sabidamente, 

problemas sérios na hora de escrever uma frase com mais de vinte palavras. 

Escrevem errado, escrevem mal ou não dá para entender o que escrevem — ou, 

mais simplesmente, não escrevem nada.‖ Portanto, contrapõe-se à ideia do autor a 

seguinte afirmação:  ―apenas‖ os políticos cometem erros ao utilizar a linguagem e 

que outros segmentos da sociedade primam por uma comunicação clara  

 

II. E – Outro enunciado contraditório, pois, no 3º parágrafo, é mencionado que até 

os professores, do primário à universidade, desrespeitam o vernáculo. A referida 

menção evidencia, assim, a concepção do autor: a língua portuguesa está sendo 

corrompida até por profissionais, como os docentes, que teoricamente deveriam 

saber utilizar a linguagem de forma adequada. 

 

III. E – Mais uma contradição, visto que, no 3º parágrafo, artistas, escritores e 

jornalistas são citados como “indivíduos que desinformam, deseducam e ofendem o 



vernáculo‖. É importante também verificar a contradição forte nesta frase: ―seguem 

rigorosamente as normas do uso da língua, revelando um apreço ao seu idioma‖. 

Esse aspecto contraditório é reforçado pela palavra destacada anteriormente que 

reforça a informação adversa à do autor do texto. 

 

IV. C – Ao longo do texto, evidencia-se que vários indivíduos pertencentes a 

grupos sociais considerados elitizados e cultos utilizam a língua materna de forma 

descuidada.  

De fato, o autor defende a ideia de que ―se fala cada vez mais um idioma que tem 

cada vez menos semelhança com a linguagem de utilização corrente pelo público.‖ 

Para tanto, Guzo usa argumentos convincentes, fazendo citações de frases em que 

há palavras e expressões estranhas, mal elaboradas e confusas pronunciadas por 

pessoas que exercem altos cargos públicos. Além disso, na conclusão, ele reafirma 

e reforça seu ponto de vista ao utilizar a voz da escritora Doris Lessing, prêmio 

Nobel de Literatura de 2007, pois ela diz que, ―quando se corrompe a linguagem, 

se corrompe, logo em seguida, o pensamento‖.  Essas citações configuram-se em 

argumento de credibilidade, objetivando, dessa forma, persuadir o leitor, 

estimulando-o a perceber o ponto de vista do autor como verdadeiro. 

 

V. E - No final do 2º parágrafo, Guzo argumenta que as pessoas autoras de frases 

esdrúxulas ―acham que esse palavreado as torna mais inteligentes, ou mais 

profissionais. Conseguem, apenas, tornar-se confusas, ou simplesmente bobas‖. 

Nesse caso, essas pessoas é que se consideram cultas, não é o público que fica 

impressionado com o jeito confuso de falar dessas pessoas.  O enunciado do item V 

informa que ―o ato de falar em público impressiona o público‖, e o texto não diz 

isso. Ademais, o restante do enunciado informa que o ato de falar difícil deve ser 

uma norma a ser seguida, contrariando, portanto, o que é defendido no texto. 

 

3.  

I. E - Indubitavelmente, o autor afirma que o problema começa com a leitura, ou 

melhor, a ausência dela. Todavia, seria muito preconceituoso e equivocado dizer 

que o descaso com a leitura é exclusivo dos analfabetos. Ele não faz essa 

afirmação, é tanto que cita o exemplo do presidente Lula que ―vive se orgulhando 

de não ler livros.‖ 

 

II. C – A informação presente neste item de certa forma já foi explorada nos itens 

anteriores. A única diferença reside justamente no fato de que aqui a informação 

corresponde à adequada, ou seja, reflete argumentos evidenciados pelo autor: 

professores de qualquer nível, empresários, políticos e profissionais liberais usam 

inadequadamente a língua, gerando problemas de compreensão. 

 

Costumeiramente, em sala de aula, reitero que as questões de interpretação se 

“repetem”, pois uma questão pode levar ao encaminhamento da resposta de outra, 

isto é, há um encadeamento de ideias nos enunciados e nas alternativas das 

questões de provas de concurso. Então, prezado/a aluno/a, observe bem esse 

detalhe nos itens analisados aqui, assim como, faça o mesmo quando for estudar, 

resolver provas e simulados. 

 

III. C – Segundo o texto, a ausência de domínio da leitura e da escrita está 

presente em grandes proporções na elite brasileira. 



 

IV. C – Considerando os argumentos expostos no texto, a modalidade escrita e oral 

da linguagem sofre modificações arbitrárias, o que provoca problemas de 

compreensão. 

 

V. E – A língua é heterogênea, viva e mutável, características inerentes também a 

nossa língua materna. Todavia, de acordo com o texto, o uso descuidado e 

exagerado dessa faceta múltipla da linguagem não é salutar.  O enunciado do item 

afirma o contrário, quando diz que é salutar, inclusive para geração atual e futura, 

deixando, assim, a ideia errada.  Também a palavra modismo vem entre aspas, 

sugerindo a concepção do autor: modismo para ele corresponde à criação 

desmedida de palavras e expressões que ferem o vernáculo.    

 

4. 

Antes de comentar os itens da questão 4, é interessante fazer uma pequena revisão 

sobre tipologia textual: 

As tipologias ou sequências textuais são: narração, descrição, 

dissertação/argumentação, injunção e exposição. 

É necessário ressaltar que um texto é, na maioria das vezes, heterogêneo 

tipologicamente. Por exemplo, o gênero textual carta pessoal pode se alimentar de 

sequências descritivas (caracterizar uma situação), injuntivas (explicitar comandos, 

induzindo o interlocutor a fazer algo), argumentativas (defender um ponto de vista) 

e expositivas (conceituar/explicar algo). Porém, na maioria das vezes, uma 

tipologia irá predominar. Tal predominância concretiza-se segundo o objetivo 

comunicativo dos sujeitos que estão envolvidos na situação comunicativa. Nesse 

caso, os sujeitos são produtor, interlocutor, suporte linguístico, entre outros que 

pertencem à cadeia enunciativa. 

I. E – No texto, há pequenas sequências narrativas, que estão a favor da 

argumentação. Porém, o enunciado do item em questão afirma que a sequência 

narrativa é recorrente no texto ―Falando difícil‖, o que é falso. 

II. C - O ato de conceituar e explicar, bastante utilizado no texto, configura-se num 

recurso que influenciará positivamente a teia do argumentar. 

III. E – Qualquer tipologia pode ser utilizada, mesmo quando a predominância é a 

argumentação. Vale registrar que uma tipologia se alimenta da outra e a esse 

fenômeno linguistico damos o nome de heterogeneidade tipológica. Entretanto, se o 

texto pertencer ao gênero artigo, por exemplo, evidentemente o argumentar será a 

tipologia que perpassará o artigo, caso contrário a construção dos argumentos 

ficará enfraquecida. 

IV. C – É lógico que a utilização da sequência argumentativa contribuirá 

efetivamente para a sustentação da tese defendida pelo autor. 

V. E - O uso exagerado de sequência narrativo-descritiva pode interferir na 

construção de uma argumentação sólida e convincente. Por isso, que no texto 

―Falando difícil‖ a narração e a descrição não foram recorrentes, porém o enunciado 

afirma que o uso foi recorrente. 

5.  



I. E – A expressão ―mas também‖, que é um elemento coesivo, não nega o 

enunciado anterior, pelo contrário insere uma ideia de adição. É perceptível que o 

enunciado do item analisado objetiva verificar se o/a concurseiro/a está atento/a ao 

aspecto semântico das conjunções, caso contrário poderá errar o item. Por 

exemplo, se olhar o ―mas‖ de forma dissociada do contexto, poderá pensar que é 

uma conjunção adversativa, que negaria o enunciado anterior; porém o ―mas‖ 

associado à palavra ―também‖ tem valor aditivo, introduzindo argumento que se 

soma ao anterior. 

II. E – Não exprime ideia de condição. 

III. C – A expressão destacada ratifica a ideia de que os políticos floreiam tanto a 

linguagem, que a torna confusa. 

IV. E – Realmente, inicia um novo argumento, que reforça a ideia do autor. Porém, 

o item afirma que o operador argumentativo ―mas também‖ se contrapõe ao 

argumento do autor: ―os políticos não usam adequadamente a língua‖, o que é uma 

inverdade. 

V. C – Sim, a expressão destacada confere à frase aspecto semântico de inclusão, 

assim como possibilita progressão coerente com a ideia postulada no texto.  

6.  

A palavra “que” pode ter valor restritivo ou explicativo. Para tanto, é necessário 

que ela seja pronome relativo; refira-se a nomes, jamais vai se referir a verbos; 

possa ser substituída pelas flexões o qual, a qual, os quais e as quais.  Quanto ao 

sentido do termo “que”, a presença ou ausência da vírgula vai imprimir à frase 

valor restritivo ou explicativo.  

Observe:  

a) Os médicos que foram convocados apresentaram-se ontem.  

A oração destacada foi introduzida por um pronome relativo (que) com valor 

restritivo, visto que a oração não está entre vírgulas, restringindo a significação do 

nome médicos, ou seja, alguns médicos foram convocados e apenas eles se 

apresentaram. 

b) Os médicos, que foram convocados, apresentaram-se ontem. 

A oração destacada foi introduzida por um pronome relativo (que) com valor 

explicativo, pois a oração encontra-se entre vírgulas. Isso generaliza a significação 

do nome médicos, ou seja, todos os médicos foram convocados e todos se 

apresentaram. 

A partir dessas considerações, vamos à análise dos itens: 

 

I. C – Tem valor restritivo e retoma o termo ―palavras‖. Veja que podemos dizer 

assim: ‖...palavras as quais ninguém ouvia antes‖. 

 

II. C – Apresenta valor restritivo e retoma a palavra ―idiomas‖. Observe a 

substituição: 

―...um idioma o qual tem cada vez menos semelhança...‖ 

 

III. C – Possui valor restritivo. Olhe: ―...naquilo o qual  antigamente se 

chamava... ― 

 



IV. E – O vocábulo ―que‖ é conjunção integrante, pois pode ser substituído pela 

palavra ―isto‖. É importante ressaltar que tal vocábulo refere-se a um verbo:  

―observou-se que a insegurança..”.  

 Podemos dizer assim: ―Observou-se isto: a insegurança já transgrediu...‖ 

 

V. C – O valor é restritivo e se refere à palavra ―mulheres‖. Veja: ―... mulheres as 

quais se dedicam à política; [...]”  

Nos itens I, II, III e V, a palavra ―que‖ não veio antecedida de vírgula, fato esse 

que restringe o sentido dos nomes aos quais se refere. Caso viesse antecedida de 

vírgula, o vocábulo ―que‖ passaria a ter valor explicativo. 

7. 

Como o enunciado da questão solicita a análise da regência do verbo destacado na 

frase posta, é necessário analisar a transitividade verbal. Vale registrar que os 

verbos podem mudar de transitividade dependendo do contexto comunicativo.   

O verbo destacado no enunciado da questão é ouvir que é transitivo direto, pois 

pede complemento sem preposição, chamado de objeto direto.  

Quem ouve, ouve alguma coisa ou alguém. Ouviu o quê? As palavras cuja função é 

objeto direto. 

Partamos, agora, para análise da regência dos verbos que constituem cada item. 

 

I. E – O verbo dedicar é transitivo indireto e exige complemento com a preposição 

―a‖. 

―As mulheres se dedicam à política‖. 

                         VTI             Objeto indireto 

 

II.  C - O verbo achar é transitivo direto e exige complemento sem preposição.  

―As pessoas acham que esse palavreado as torna mais inteligentes...‖ 

O objeto direto, complemento verbal, é toda a oração que vem após o verbo achar 

(que esse palavreado as torna mais inteligentes...). Portanto, o objeto direto é 

oracional. 

 

III. C – O verbo saber é transitivo direto e pede complemento sem preposição que 

é o objeto direto.  

“soubesse quanta gente na elite brasileira também não lê livro nenhum –‖  

Soubesse = Verbo transitivo direto  

quanta gente na elite brasileira também não lê livro nenhum = Objeto direto 

 

IV. E – O verbo resultar é transitivo indireto e pede complemento com a preposição 

―em‖. 

 ―O mau uso do português resulta em diversos problemas de ordem prática‖. 

Resulta = Verbo transitivo indireto 

em diversos problemas de ordem prática = Objeto indireto 

 

V. E - O verbo “permanecer” é verbo de ligação, visto que tem o objetivo apenas 

de servir de ponte entre o sujeito ―os balanços‖ e a característica dele 

―impenetráveis‖, que é chamada de predicativo do sujeito. 

 

8. 



Neste caso, lembre-se de que a voz passiva poder ser: 

Analítica formada por um verbo auxiliar + o verbo principal no particípio. 

Sintética formada com o verbo principal + pronome ou partícula apassivadora. 

Se desejar saber mais sobre as vozes verbais, clique no menu provas, aqui no 

nosso site, e terá acesso à análise  referentes às vozes verbais. 

 

I. E – Voz ativa 

 

II. E – O verbo ser é de ligação na frase do enunciado: ―...a políticas, que em geral 

são estruturantes”. Pois, une a característica ―estruturantes‖ ao núcleo do sujeito 

―políticas‖.  O citado verbo, nessa situação comunicativa, não é significativo, 

inexiste ideia de ação. Diante disso, não há voz passiva.  É bom ressaltar que para 

haver voz passiva, faz-se necessário que o verbo principal seja verbo transitivo 

direto, esteja no particípio e venha acompanhado por um verbo auxiliar. 

Exceção: ―Obedecer‖ e ―Desobedecer‖ são verbos que exigem complemento com a 

preposição ―a‖. Embora sendo transitivos indiretos, admitem voz passiva. 

 

III. E - Não é voz passiva. 

 

IV. C - Voz passiva, pois o sujeito ―português‖ recebe a ação de está sendo 

tratado a pedradas. 

 

V. C – Voz passiva. Observe a estrutura: ‖... linguagem foi utilizada...” 

―linguagem‖ sujeito paciente, que recebe a ação; ―foi‖ (verbo auxiliar) + ―utilizada‖ 

(verbo principal no particípio). 

Passiva sintética: Utilizou-se a linguagem. 

 

9. 

Mais uma questão abordando os conectivos, que exercem a função de ligar frases 

e/ou orações estabelecendo uma relação de sentido.  

 

I. E – Os elementos coesivos destacados introduzem, respectivamente, orações 

que apresentam ideia de tempo. Porém, o enunciado diz que o segundo conectivo 

―logo em seguida‖ introduz sentido de conclusão, o que deixa o item errado.  

 

II. C – Exatamente. Ambos os conectivos unem as orações, estabelecendo relação 

de temporalidade. 

 

III. C – Substituição adequada, já que mantém o mesmo sentido. 

 

IV. E – Substituição inadequada, uma vez que o conectivo ―logo em seguida‖ 

estabelece relação de tempo, diferentemente de ―portanto‖ que tem sentido de 

conclusão. Tal substituição sugerida pelo enunciado do item afetaria o aspecto 

semântico. 

 

V. C – Modifica o sentido do verbo corromper, atribuindo-lhe relação de tempo. 

 

10. 

I. E – Não há desvio da norma padrão da língua escrita, visto que o verbo ―deveria‖ 

concorda com o núcleo do seu sujeito ―dirigente‖ que está no singular. 



 

II. E – Não poderia ficar no plural, pois o núcleo do sujeito se encontra no singular, 

consequentemente o verbo deve ficar no singular também. De fato, o enunciado 

intenciona levar o/a estudante a errar a análise, ao tentar confundi-lo/a com a 

seguinte formação de sujeito: expressão partitiva + mais outra expressão no plural. 

Mas, não é o caso evidenciado na construção do sujeito do verbo ―deveria‖.  

 

III. C – Certo, pois o verbo ―conseguir‖ está concordando com a expressão 

partitiva ―média‖, ficando, assim, no singular. 

 

IV. C – A forma verbal poderia também concordar com a expressão ―dos 

trabalhadores brasileiros‖, ficando, portanto, no plural. Ou seja, quando o sujeito é 

constituído de uma expressão partitiva no singular + expressão no plural, há duas 

possibilidades de concordância: o verbo poderá ficar no singular concordando com a 

expressão partitiva ou no plural concordando com a outra expressão no plural. 

 

V. C – Exato. As análises dos itens anteriores da questão 10 respondem à 

informação posta neste item. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 


