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AULA 12: CORREÇÃO TEXTUAL E 
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01. 
• O verbo “aprimorar“ contém a ideia de “primor“ (isto é, “excelência“, “superioridade“) e signifi ca basicamente “apefeiçoar“, “tornar 

superior“. Tal como foi escrito, o texto do jornal signifi cava que o Leão se empenhava em tornar mais sérios ou mais graves seus 
defeitos, quando, de fato, trabalhava para corrigi-los. Se o Leão aplicasse ao pé da letra o que diz a notícia, seus defeitos teriam fi cado 
enormes, ou seja, ele teria se tornado um péssimo goleiro.

• A expressão “por outro lado“ é um articulador discursivo parecido com o “mas“, e serve para articular dois segmentos textuais que 
levam a conclusões que se contrapõem (compare: “Ele não tem nenhuma experiência no ramo; por outro lado, tem um currículo 
de estudos impressionante, e está bem relacionado na política  no setor bancário: pode ser um fracasso, mas também pode vir a ter 
sucesso nesse cargo“). O uso feito na reportagem sobre o goleiro Leão é problemático porque leva o leitor a procurar no texto ou a 
tentar construir uma contraposição que não existe, criando um dificuldade de leitura.

• É próprio de uma atitude racional controlar os impulsos e evitar que os sedimentos interfiram nas decisões. Algumas 
pessoas têm esse temperamento e, provavelmente, foi sempre essa forma de agir do goleiro Leão, quando chamado a 
dar declarações. Mas nem toda a pessoa que age racionalmente é racionalista: o racionalismo é uma opção filosófica que 
consiste em orientar a atividade do filósofo de acordo com as possibilidades e os limites que ele atribui à razão humana. 
É pouco provável que o jornalista estivesse interessado nas opções filosóficas dos irmãos de Emerson Leão.E tem mais: ninguém se torna 
automaticamente racionalista (ou racional) pelo fato de abraçar a profissão de médico ou por ter sido aprovado num curso superior...

 Resposta esperada
A) Ele não se tornaria um atleta / goleiro de destaque; ou: teria sido um mau atleta / goleiro
B) Porque sua função normal é introduzir um argumento (sentido, fato) contrário ao anterior, o que não ocorre neste texto, já que 

treinar não se opõe a ser disciplinado (ou arredio).
C) Porque o texto leva a concluir, a partir do fato de que alguém fez um curso superior, que quem tem curso superior é racionalista, 

ou seja, adepto de uma filosofia ou doutrina (provavelmente, o texto confunde racional com racionalista).

02. 
 Aculturado não significa sem cultura, mas diz-se daquele que assimilou a cultura dita civilizada; reacionário não significa aquele 

que não reage contra tudo, mas o que é contrário a tudo que se considera progressista, hostil à democracia; antidemocrático.
 Correção: Os índios não podem ser considerados como cidadãos brasileiros, enquanto não tiverem acesso à cultura civilizada e à nossa 

língua.
 Os índios só podem ser considerados como cidadãos brasileiros, quando tiverem acesso à cultura civilizada, falarem a nossa língua e 

se comportarem de forma racional.

03. 
 O período apresenta três contravenções gramaticais: duas de colocação pronominal e uma de concordância econômicas.
 Caso se mantenham os índices inflacionários nos níveis em que estão, não se esperem melhorias econômicas.

04. 
 Pedro disse ao seu irmão que estava desapontado por não ganhar presente naquele Natal.
 Pedro disse ao irmão: “Não vou ganhar presente neste Natal“.
 Pedro, ao saber que não ia ganhar presente naquele Natal, contou tudo ao seu irmão.

05. 
A) Não. Segundo o texto, uma “nota diplomáica“ se parece com uma “mulher da moda“. O exemplar “não correto nem aumentado“ 

pressupõe a retirada dos excessos da mulher elegante, “fitas, rendas, joias, saias e corpetes“, o que correspondeia, na nota, a 
“desataviar as circunlocuções, desvios, adjetivos e advérbios“.

B) Os vocábulos essencial, fundamental e principal são sinônimos de “capital“. O referente do pronome oblíquo “lhe“ é “uma nota 
diplomática“
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