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01. A construção de duas paráfrases explicitando os dois sentidos da frase do telejornal respondia ao item a. Assim, frases como
“Não há nenhuma medida que o governo possa tomar” e “Há mais de uma medida que o governo possa tomar” distinguiam os dois 
sentidos. A maior difi culdade dos candidatos neste item foi o conceito de paráfrase. Alguns, ao invés de construírem frases similares 
que permitissem a diferenciação entre as duas leituras, explicaram os dois sentidos possíveis, contrariando claramente o enunciado da 
questão (como ilustra o exemplo abaixo da média). Outra difi culdade foi em relação ao limite da paráfrase, já que algumas respostas 
modifi caram muito a estrutura da frase original, descaracterizando a paráfrase. Outro equívoco foi interpretar o sentido da palavra 
medida como tamanho (número de roupa) ou dose (de bebida), o que gerou paráfrases totalmente equivocadas. Já o esperado no item 
b era o reconhecimento da importância do termo só nas duas frases, pois, de sua posição e da palavra à qual estivesse relacionado 
dependeriam as diferentes interpretações para as duas sentenças. Na primeira frase, só se relaciona à palavra medida, possibilitando a 
ambiguidade já discutida no item a. Na segunda frase, só está modifi cando a palavra governo, o que dá uma interpretação diferente 
da primeira sentença, dessa vez o foco recaindo sobre quem seria o responsável pela tomada de medidas, e não sobre a quantidade 
delas. Essa foi uma questão de difi culdade mediana, com muitos candidatos obtendo apenas parte dos pontos possíveis.

Respostas:

A) Em relação ao primeiro enunciado, algumas das paráfrases que podem ser feitas para um dos sentidos são: Não há medida alguma 
que o governo possa tomar. Não há nenhuma medida que o governo possa tomar. E para o outro, são: Há mais de uma medida 
que o governo pode tomar. Não há apenas uma medida que o governo possa tomar.

B) No primeiro enunciado – “Não há uma só medida que o governo possa tomar” –, o termo só modifi ca (focaliza) medida. É importante 
observar que as diferentes interpretações indicadas no item a são resultantes da relação de só também com o artigo indefi nido e a negação. 
Já no segundo enunciado – “Não há uma medida que só o governo possa tomar” –, o termo só modifi ca o governo, sendo possível 
substituí-lo por apenas ou exclusivamente, o que possibilita os seguintes sentidos: ‘não há uma medida que o governo possa tomar 
sozinho’ ou ‘há medidas que outros, além do governo, podem tomar’. Assim como no primeiro enunciado, é na relação do termo só 
com a negação que essas interpretações são possíveis. Espera-se que o candidato, ao descrever esse funcionamento, perceba que a 
abrangência da modifi cação de só é diferente em um e outro enunciado, pois se trata de um termo que afeta muito especifi camente 
um dado elemento ou expressão do enunciado, focalizando-os. Ou seja, o só tem um alcance preciso sobre parte do enunciado.

02. Essa questão trouxe uma difi culdade particular aos candidatos: eles compreendiam o sentido da brincadeira, mas não conseguiam 
explicar, pela sintaxe da língua, o que permitiu o jogo de palavras. Raras foram as respostas que deixavam claro o equívoco 
no emprego de ‘mesmo’ para substituir ‘elevador’. Já no que diz respeito às paráfrases que evitariam essa possibilidade, os 
candidatos conseguiam fazer propostas adequadas com certa facilidade. Aqueles que não compreendiam que o problema estava 
no emprego de ‘mesmo’, acabavam por repeti-lo, não estabelecendo uma nova versão que atendesse à solicitação da questão.
A) Espera-se que o candidato compreenda que o jogo de palavras que dá nome à comunidade do Orkut se deve ao fato de ‘mesmo’ 

ter sido utilizado equivocadamente no aviso como substituto de ‘elevador’, equivalendo, portanto, a um substantivo. Nesse efeito 
de substantivação, ‘o mesmo’, que deveria remeter a elevador, por substituição, acaba funcionando como um outro substantivo 
na brincadeira da comunidade, associado a uma pessoa (‘o Mesmo’). Como o aviso adverte que se deve verifi car se ‘o mesmo’ 
encontra-se parado no andar, a brincadeira o interpreta como uma referência ao “maníaco dos elevadores”.

B) Na reescrita do aviso, basta repetir a palavra ‘elevador’, ou substituí-la por ‘ele’ ou ‘este’. São possíveis também paráfrases que 
evitem a repetição. Em todos os casos, ‘mesmo’ não deverá constar.

03. A questão pedia ao candidato que analisasse um tipo de propaganda: um folheto distribuído em pontos de ônibus e feiras-livres, 
promovendo os serviços de uma cartomante. A questão desdobrava-se em três problemas.
No primeiro, o candidato era convidado a considerar o uso, feito no texto, da palavra “simpatia”, e a encontrar a acepção que lhe 
corresponde num dicionário abrangente da língua portuguesa (o Houaiss): o candidato deveria apontar a acepção em que “simpatia” 
identifi ca uma ação de fundo supersticioso realizada com o objetivo de conseguir por meios mágicos a realização de um desejo. Trata-se 
de uma acepção típica do português popular falado no Brasil, daí ser ela qualifi cada como “Brasileirismo” pelo referido dicionário.
O segundo problema consistia em escolher, entre duas ocorrências do verbo “desvendar”, aquela que não corresponde à signifi cação 
padrão do termo. É a que encontramos em “desvendará qualquer problema”: nessa ocorrência, desvendar é tomado como sinônimo de 
“resolver”, “solucionar” – um uso que não seria normal em português culto, e provavelmente resulta da preocupação de “falar difícil”. 
O fato revela uma característica provavelmente comum em textos que se podem considerar mais populares, mas que se pretendem 
evidentemente “corretos”, talvez pelo fato de serem produzidos por profi ssionais não muito especializados: uma certa inadequação 
vocabular, que consiste em “fundir” numa mesma palavra sentidos relativamente próximos.
O terceiro problema partia da observação de que o folheto, longe de oferecer os serviços da cartomante de forma neutra, procurava 
criar para o leitor um clima de interação com o sobrenatural, assumindo, em sua segunda parte, a forma de uma prece. O candidato 
era convidado a apontar marcas linguísticas dessa forma de intertextualidade: teria que apontar duas ou mais características, entre as 
seguintes: invocação a entidades sobrenaturais, presença de fórmulas, estrutura rítmica e pedido de ajuda feito a entidades sobrenaturais.

Respostas:

A) A defi nição 10 (ou cópia da acepção).
B) O emprego não padrão de “desvendar” ocorre em “desvendará qualquer problema”; porque o sentido da passagem é que o 

problema será resolvido, e não apenas revelado ou tornado manifesto, conhecido.
C) Algumas característ icas são: a) o t ipo de interlocução / interlocutores (celest iais,  divinos, do além etc.) 

b) a presença de fórmulas no texto; c) sua estrutura rítmica; d) o fato de conter um pedido de ajuda sobrenatural.
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Resolução – Português III

04. O item A da questão solicitava que o candidato explicasse o título do curta-metragem. Essa explicação teria que passar, necessariamente, 
pelo jogo entre o sobrenome de Miécio Caffé, e a palavra “café”, signifi cando o ato de tomar um cafezinho, um momento de conversar, 
de bater papo com alguém. Não era sufi ciente dizer apenas que se tratava de um fi lme sobre o caricaturista, sem passar pelo trocadilho 
entre Caffé e café, como também sem passar pela implicação desse trocadilho em termos de uma oportunidade de “conversar” com o 
caricaturista, conhecê-lo melhor. No item B, várias eram as possibilidades de referência do pronome sua e várias também as explicações. Muitos 
optaram por destacar a possibilidade de “sua” referir-se a Carlos Adriano, já que Caetano Veloso estava falando com o cineasta (tua obra). 
Era importante que o candidato percebesse que, dentre todas as pessoas citadas no artigo, a única possibilidade vetada 
era Caetano Veloso, já que ele é o autor da fala em questão e não faria sentido referir-se à sua própria obra dessa maneira. 
O item C não exigia do candidato conhecimentos metalinguísticos, mas que fosse capaz de explicitar a relação de cada um dos três 
“que” negritados no texto. Assim, ele deveria perceber que o primeiro que trazia uma ênfase maior à palavra “raiva”, enquanto os 
outros dois retomavam palavras anteriormente citadas no texto, ou seja, “raiva danada” e “povo”, respectivamente. Como se pode 
observar, a questão não solicitava o uso de terminologias de tradição gramatical, mas sim a observação e descrição do funcionamento 
de determinadas palavras no interior de um texto. Esperava-se que o candidato refl etisse sobre o funcionamento da língua portuguesa. 
Entretanto, a partir do momento em que o candidato escolhesse o caminho gramatical para explicar as relações – como muitos o fi zeram 
de fato –, sua resposta deveria usar a terminologia canônica. Da mesma maneira, o item D também não solicitava o uso de termos técnicos. 
Tratava-se de compreender, através de uma leitura atenta, o recurso utilizado pela autora nas passagens sublinhadas e explicitá-lo. 
Houve uma retomada de nomes já citados sem repeti-los, usando características (no caso, profi ssão e local de nascimento) que, ao 
mesmo tempo em que indicavam ao leitor de quem se estava falando, acrescentavam informações/qualidades aos nomes referidos, 
funcionamento esse intrínseco ao próprio processo de co-referência. É interessante notar que alguns candidatos, talvez por uma 
leitura superfi cial e rápida, acharam que o texto original estivesse sublinhado (não perceberam que os sublinhados foram feitos pela 
banca elaboradora), concluindo que esse sublinhar das palavras havia sido uma opção da autora do texto para enfatizar os termos.

Resposta esperada:

A) O título explicita o tema do curta-metragem, que versa sobre o caricaturista Miécio Caffé. O sobrenome do referido cartunista 
é levado ao título, mantida sua grafi a, como um substantivo – no caso um nome comum que se refere a um tipo de bebida: 
o café. Constrói-se, assim, a imagem de um bate-papo comum na vida cotidiana dos brasileiros, que acontece sempre que 
convidamos um amigo/ conhecido/colega para “tomar um café”. O título explicita, com isso, a possibilidade de um bate-papo 
sobre o caricaturista Miécio Caffé.

B) A partícula “sua” produz uma ambiguidade na identifi cação da obra referida por Caetano Veloso. O candidato deveria 
justifi car, através de uma sequência de pronomes relativos, a identifi cação da obra referida. Seguem as leituras que poderiam 
ser realizadas: “sua” refere-se à obra de Malfi tano; “sua” refere-se à obra de Miécio Caffé; “sua” refere-se à obra de Orlando 
Silva; “sua” refere-se à obra de Carlos Adriano.

C) O candidato deveria mostrar que a primeira ocorrência da partícula ‘que’ estabelece uma relação enfática, de realce com a palavra “raiva”; 
já as duas outras estabelecem correlações com o que é dito anteriormente: a segunda com “raiva danada” e a terceira com “povo”.

D) O processo de retomada acrescenta informações/qualidades aos referentes.

05. 
A) A maioria dos candidatos não teve difi culdade para distinguir os dois usos (transitivo e intransitivo) de surfar. A principal 

difi culdade recaiu sobre a formulação da justifi cativa para o uso em que o verbo assume um sentido necessariamente fi gurado. 
Grande parte dos candidatos se limitou, como se vê no texto abaixo da média, a reconhecer em qual dos usos se dá o sentido 
fi gurado, sem apresentar uma justifi cativa para a sua conclusão. 

B) Grande parte dos candidatos não conseguiu sair do plano fi gurado ao desenvolver sua resposta. Muitos se restringiram, como na 
resposta abaixo da média, a reproduzir os verbos e adjetivos que aparecem no trecho destacado, sem associá-los ao efeito que a 
campanha pretende gerar em relação ao que defende (que as revistas não foram substituídas pela internet). Também foram poucas 
as respostas que fi zeram menção ao modo como a relação entre o título da campanha e o trecho destacado é sustentada. Nem 
mesmo a resposta acima da média faz essa menção, o que revela, por parte da maioria dos candidatos, alguma difi culdade em 
depreender o papel das informações constantes da companha na construção do sentido global do texto.

Resposta: Espera-se que o candidato exemplifi que o emprego de surfar como transitivo (“Surfamos a internet”) e como intransitivo 
(“porque gostam de surfar”), indicando que o uso necessariamente fi gurado aparece na ocorrência do verbo como transitivo. 
Ao justifi car esse uso, o candidato deve explicitar o sentido assumido por surfar (por exemplo, acessar informações por meio de 
hipertextos, visitar várias páginas da internet ao mesmo tempo, etc). Na segunda parte da questão, o candidato deve associar 
o título da campanha ao trecho citado, relacionando os sentidos de “empolgar”, “agarrar” e “passageira” ao de “surfar”, e 
os de “envolver”, “abraçar” e “permanente” ao de “nadar”. Ao fazer isso, pode, por exemplo, associar a internet a uma onda 
(algo empolgante, impactante, fugaz) e as revistas, ao mar (algo envolvente, acolhedor, perene). O candidato deve, fi nalmente, 
mostrar como essa relação é sustentada no restante da campanha. Para tanto, deve lançar mão das informações apresentadas 
no segundo parágrafo, que indicam a vitalidade das revistas (seu crescimento, sua existência duradoura, o fato de não terem 
sido substituídas por outras mídias) em face da popularização da Internet.

10131516_fi x_Aula14_As Estratégias Argumentativas e a Sua Aplicação
An[ibal – 27/01/2016 – REV.: ??


