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O ato de linguagem é um rico e complexo fenômeno de comunicação, 

uma atividade que se desenrola no teatro da vida de cada indivíduo e 

cuja colocação em cena resulta de vários componentes linguísticos e 

situacionais. (Charaudeau) 
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RESUMO  

 

Cresce visivelmente, no Brasil, o número de pessoas que pleiteiam um emprego na esfera 

pública. São muitos os estudantes universitários - graduandos e graduados - que se dedicam 

exaustivamente aos estudos para ingresso em diversas instâncias governamentais, por meio de 

concursos públicos, atraídos por bons salários, estabilidade e direitos trabalhistas. Nos 

concursos, uma disciplina abrange todos os cargos e níveis de instrução: Língua Portuguesa. 

Estudantes, professores e até mesmo linguistas consagrados sustentam que as provas de 

Português para concursos públicos se alicerçam tão somente nas regras da gramática 

normativa, presas às premissas da linguística formal. Diante disso, perpassamos pelo 

dialogismo de Bakhtin e pelos pressupostos teórico-discursivos da Linguística Textual, 

defendidos, entre outros linguistas, por Cavalcante, Costa Val, Faraco, Koch, Marcuschi e 

Travaglia, com o objetivo de demonstrar que algumas provas de Português para concursos 

públicos, elaboradas por organizadoras como o Centro de Seleção e de Promoção de Eventos 

da Universidade de Brasília (Cespe/Unb), a Fundação Carlos Chagas (FCC), a Fundação 

Cesgranrio, a Escola de Administração Fazendária (ESAF) e a Fundação Getúlio Vargas 

(FGV), em parte, já se constituem de questões sobre fenômenos linguísticos que exploram a 

capacidade de leitura, compreensão e análise, vinculando paulatinamente as regras 

gramaticais aos textos, com base em suas estruturas linguísticas e, por vezes, em seu aparato 

discursivo.  De natureza exploratória, a pesquisa reúne, em seu corpus, questões de provas de 

português de nível médio e superior, elaboradas pelas referidas organizadoras de concursos 

públicos. A partir das questões, coletadas por meio do site www.pciconcursos.com.br, 

verificamos se o texto é visto, nas provas, no nível do uso ou apenas no nível do sistema. 

Embora as provas de português para concursos públicos já explorem alguns fenômenos 

linguísticos, notadamente a coerência textual, a coesão textual e a referenciação, os resultados 

da pesquisa evidenciam que as organizadoras dessas provas ainda agrupam um expressivo 

número de questões da norma-padrão da língua escrita, preferindo, em alguns casos, a camada 

linguístico-formal do texto à sua camada histórico-discursiva, que é responsável pelos efeitos 

de sentidos produzidos nas diversas interações sociocomunicativas. Ao mostrarmos aqui 

como se dá efetivamente, nas provas, a aplicação de fenômenos da linguagem como a 

coerência textual, a coesão textual, a polifonia, a ambiguidade e, especialmente, a 

referenciação, na perspectiva da produção de sentidos e da interação entre os elaboradores das 

provas e os candidatos aos concursos, recomendamos que, nessas provas, os fenômenos da 

http://www.pciconcursos.com.br/
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linguagem aqui analisados se estendam ao processo cognitivo, que se dá nas práticas sociais 

multimodais. A referenciação, por exemplo, dada a sua importância na relação entre língua, 

pensamento, conhecimento e realidade, não pode servir, nas provas, apenas como instrumento 

de localização de determinado segmento no texto. Essas provas devem, em suas questões, 

considerar os objetos-de-discurso, que se constroem e reconstroem continuamente de forma a 

atender os vários propósitos e sentidos comunicativos, adotando a língua em seus contextos 

de uso, com base em estratégias sociocognitivas e interacionais.  

Palavras-chave:  Linguagem. Provas. Referenciação. Sentido. Texto 
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ABSTRACT 

 

In Brazil, the number of people applying for a job in the public sphere has visibly grown. 

There are a lot of college students – both undergraduates and graduates – who dedicate 

themselves extensively to studies for admission in various government bodies, by means of 

civil service exams, attracted by good salaries, stability and labor rights. In such exams, there 

is a subject that applies to all positions and education levels: Portuguese. Students, teachers 

and even well renowned linguists state that Portuguese tests for civil service exams are based 

on normative grammar rules only, which are attached to the premises of formal linguistics. 

Thus, we look over Bakhtin’s dialogism and the theoretical discursive assumptions of Textual 

Linguistics advocated by Cavalcante, Costa Val, Faraco, Koch, and Marcuschi and Travaglia, 

in order to demonstrate that some Portuguese tests for civil service exams prepared by such 

organizers as the University of Brasilia’s Centro de Seleção e de Promoção de Eventos 

(Cespe/Unb), Fundação Carlos Chagas (FCC), Fundação Cesgranrio, Escola de 

Administração Fazendária (ESAF) and Fundação Getúlio Vargas (FGV), already present in 

part questions about linguistic phenomena that focus on reading, comprehension and analysis 

skills, gradually linking the grammatical rules to the texts, on the basis of their linguistic 

structures and sometimes on their discursive apparatus. In its corpus, this exploratory research 

gathers questions from secondary and higher education Portuguese tests prepared by the 

aforementioned organizers of civil service exams. From the questions, which were collected 

on the site www.pciconcursos.com.br, we checked if in such tests the text is considered at the 

use level or at the system level only. Although Portuguese tests for civil service exams 

already exploit some linguistic phenomena, notably textual coherence, textual cohesion and 

referentiation, the research results show that the organizers of these tests still assemble a 

remarkable number of questions from the standard norm of written language, preferring, in 

some cases, the linguistic-formal layer of the text to its historical-discursive layer, which is 

responsible for the meaning effects produced in the different socio-communicative 

interactions. As we show here how, in the texts, the application of language phenomena such 

as textual coherence, textual cohesion, polyphony, ambiguity and especially referentiation, in 

the perspective of meaning production and the interaction between the test developers and the 

exam applicants effectively takes place we recommend that in such tests the language 

phenomena discussed here extend themselves to the cognitive process, which takes place in 

the multimodal social practices. Referentiation, for example, given its importance in the 
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relationship between language, thought, knowledge and reality, cannot serve, in the tests, just 

as a tool for spotting a specific segment in the text. In their questions, these tests must take 

into account the discourse objects, which are continuously constructed and reconstructed in 

order to meet the various communicative purposes and meanings, adopting the language in its 

use contexts, on the basis of socio-cognitive and interactional strategies. 

Keywords: Language. Exams. Referentiation. Meaning. Text. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

De início, registramos que a presente pesquisa surgiu de uma inquietação provocada 

por pessoas das mais variadas classes sociais, ao nos dirigir as seguintes perguntas: i) as 

provas de Português para concursos públicos se revestem unicamente do rigor da norma 

culta? ii) ou essas provas já se constituem de fenômenos linguísticos, que exploram a 

capacidade de análise, produção e compreensão dos sentidos estabelecidos nos mais variados 

tipos de texto?  

Muitos estudantes, professores e até linguistas renomados que não vêm acompanhando 

efetivamente as seleções de pessoal, realizadas por meio de concursos públicos, sustentam a 

primeira hipótese, ou seja: a gramática tradicional (ora chamada de norma culta, ora de 

língua-padrão) só tem valor nas provas de português de concursos públicos e de alguns 

vestibulares tradicionais.  

Castilho (2000, p.3), ao comentar uma das obras de Perini (Sofrendo a Gamática1), ao 

mesmo tempo pergunta e responde, categoricamente: “Para que então aprender gramática? 

Porque cai no concurso ou no vestibular”.  Obviamente, Castilho se refere à gramática 

normativa que considera apenas uma variedade da língua como válida, como sendo a língua 

verdadeira, que estuda apenas os fatos da língua padrão, da norma culta de uma língua. 

Dirão muitos, então, que os elaboradores de provas de português aplicadas nos 

concursos públicos não consideram ainda a gramática da língua, a gramática internalizada 

que, de acordo com Travaglia, (2009, p. 30) “é a que constitui não só a competência 

gramatical do usuário mas também sua competência textual e sua competência discursiva e, 

portanto, a que possibilita sua competência comunicativa”. 

Diante disso e, dada a importância do uso da linguagem nos diversos campos da 

atividade humana, o presente estudo se propõe a identificar e analisar alguns fenômenos 

linguísticos (a coerência textual, a coesão textual, a polifonia, a ambiguidade e a 

referenciação) utilizados pelas principais organizadoras brasileiras de concursos para 

empregos públicos, em suas provas de Língua Portuguesa, conscientizando os candidatos aos 

concursos de que, além do domínio de regras da gramática normativa aplicadas ao texto, as 

                                                           
1 PERINI, M. A. Sofrendo a Gramática – ensaios sobre linguagem – 3ª. edição – Editora Ática – São Paulo: 
2000.  Na orelha deste livro, Ataliba T. de Castilho faz a seguinte introdução: Uma aula de gramática, ou mesmo 
um livro de gramática, funcionam mais ou menos assim: o professor diz lá umas coisas em que você não crê, os 
alunos piscam, piscam, e fingem que acreditam, e tudo fica na mesma. Para que então aprender gramática? 
Porque cai no concurso e no vestibular. Mas haveria alguma razão verdadeira para isso? Ah, bom...  
 



15 

 

provas de português para concursos públicos exigem o conhecimento de expressões e de 

fenômenos linguísticos usados intencionalmente pelas organizadoras, com o intuito de medir 

o grau de concentração, o raciocínio e a capacidade de interação dos candidatos.  

Não há dúvida de que, para os estudantes, o concurso público torna-se uma excelente 

alternativa, por ser um processo seletivo que permite o acesso a emprego ou cargo público de 

modo amplo e democrático. Trata-se de um procedimento impessoal em que se assegura a 

igualdade de oportunidades a todos os interessados em concorrer a uma vaga nos órgãos do 

Governo, sem exigência de experiência prévia de trabalho, na maioria dos casos. 

As provas dos concursos públicos, além de exigirem dos candidatos alguns 

conhecimentos de mundo adquiridos de modo assistemático, no seio social, exigem 

principalmente conhecimentos transmitidos nos bancos escolares e uma série de conteúdos de 

disciplinas ainda desconhecidos pela grande maioria dos que se submetem aos concursos 

públicos.  

Por exemplo, quase todas as ementas dos concursos públicos trazem matérias da área 

de Direito (Direito Civil, Direito Administrativo, Direito Constitucional, Direito Tributário, 

Direito Previdenciário etc), disciplinas oferecidas pelas universidades especificamente nos 

cursos de Direito. Soma-se a isso o fato de que, independentemente do cargo a que se 

concorre, nos concursos públicos uma disciplina é sempre exigida para todos os níveis de 

instrução: Língua Portuguesa.  

Desses concursos, participam profissionais de diversas áreas como administração, 

direito, contabilidade, física, matemática, pedagogia, educação física etc. Esses profissionais 

dominam o conteúdo da sua área específica de atuação, mas sentem dificuldades para atingir o 

desempenho desejado na prova de português, que, a depender do concurso, possui um peso 

maior que o peso das demais disciplinas.  

Portanto, muitos dos candidatos se frustram ao receber o resultado das provas de 

português, pois estudam com afinco todo o conteúdo normativo-gramatical previsto nas 

ementas dos concursos sem entender que, aos poucos, os elaboradores das provas deixam de 

exigir a análise de frases isoladas, descontextualizadas, e passam a vincular as regras 

gramaticais aos textos, considerando suas estruturas linguístico-textuais.  

 

 

1.1 METODOLOGIA 
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Esta pesquisa, que se fundamenta nos pressupostos teóricos da Linguística Textual 

defendidos, entre outros autores, por Cavalcante (2012), Costa Val (1999), Faraco (2005), 

Koch (2009), Marcuschi (2006) e Travaglia (2009), objetiva demonstrar que, ao contrário do 

que ainda se pensa, as provas de português elaboradas para concursos destinados a empregos 

públicos, em parte, já se constituem de alguns fenômenos linguísticos que exploram a 

capacidade de leitura, compreensão e análise e se voltam para a produção e compreensão de 

sentidos.  

Visa ainda esta pesquisa: 

a) identificar e analisar, à luz da Linguística Textual, nas provas de português dos  

concursos para empregos públicos, alguns processos de linguagem (a coerência 

textual, a coesão textual, a polifonia, a ambiguidade e a referenciação) usados 

pelas principais organizadoras de concursos públicos no Brasil, entre elas, o 

Centro de Seleção e de Promoção de Eventos da Universidade de Brasília 

(CESPE), a Escola de Administração Fazendária (ESAF),  a Fundação Carlos 

Chagas (FCC), a Fundação Getúlio Vargas (FGV) e a Fundação Cesgranrio, com 

vistas à produção e compreensão dos sentidos; 

b)        oferecer aos professores de língua portuguesa alguns subsídios que facilitam a 

análise das mais variadas situações de comunicação linguística; e 

c) propor que as provas de Português para concursos públicos tomem a língua 

também em seus contextos de uso, na perspectiva da produção de sentidos, com 

ênfase nos fenômenos linguísticos aqui analisados.  

 

A Linguística Textual que, segundo Marcuschi (2012, p. 17), “basicamente trata dos 

processos e regularidades gerais e específicos segundo os quais se produz, constitui, 

compreende e descreve o fenômeno texto”, alinha-se aos processos linguísticos em situações 

comunicativas, voltando-se para novos meios de representação do conhecimento. Para Koch 

(2009, p. 169), 

 

De uma disciplina de inclinação primeiramente gramatical (análise 
transfrástica, gramáticas textuais), depois pragmático-discursiva, ela 
transformou-se em disciplina com forte tendência sociocognitivista e 
interacional: as principais questões que ela se coloca, neste início de milênio, 
são as relacionadas com o processamento sociocognitivo-interativo de textos 
escritos e falados. 
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Assim sendo, com foco no texto escrito, tendo em vista a natureza das provas de 

Português elaboradas para os diversos concursos públicos, em que se exige inclusive a 

aplicação de regras da gramática normativa, perseguimos aqui o texto como sendo o produto 

de interação entre os diversos sujeitos e o seu contexto sociodiscursivo, considerando-se ainda 

os diversos aspectos históricos que contemplam a construção textual. Nessa perspectiva, além 

de nos fundamentarmos nos pressupostos-teóricos da Linguística Textual, perpassamos pelo 

dialogismo de Bakhtin (2010), que se manifesta no modo de funcionamento real da 

linguagem. 

A pesquisa, de natureza exploratória, por envolver um levantamento bibliográfico e 

análise de exemplos para a compreensão do problema apresentado, tem, em seu corpus, 

questões de provas de português – de nível médio e superior -, elaboradas pelo Centro de 

Seleção e de Promoção de Eventos da Universidade de Brasília (Cespe/Unb), Fundação 

Carlos Chagas (FCC), Fundação Cesgranrio, Escola de Administração Fazendária (ESAF) e 

Fundação Getúlio Vargas (FGV), para os mais variados cargos em órgãos públicos, como o 

Tribunal Regional do Trabalho (TRT), o Instituto Nacional da Previdência Social (INSS), a 

Polícia Federal (PF), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Tribunal Regional Eleitoral 

(TRE), a partir do ano de 2003. É no interstício de 10 (dez) anos que verificamos aqui a 

aplicação e a evolução do uso dos fenômenos linguísticos nas provas de português para 

concursos públicos.  

Para análise, coletamos questões de diversas provas de Português para concursos 

públicos dos últimos 10 (dez) anos, versando sobre os fenômenos da linguagem aqui 

analisados. Visitamos, por meio do sítio www.pciconcursos.com.br, várias provas das 05 

(cinco) organizadoras de que trata este trabalho, com a finalidade de extrair delas questões 

sobre coerência textual, coesão textual, polifonia, ambiguidade e referenciação, até que 

atingimos o número idealizado de questões para estudo de cada um desses processos 

linguísticos.  

Na seleção das questões, consideramos não só aquelas que já apresentam uma tessitura 

textual linguístico-discursiva, mas também aquelas questões que tão-somente nos norteiam a 

uma concepção de texto enquanto cotexto, ou seja, a significação associada a cada unidade 

linguística, a fim de, a partir da nossa análise, propormos que essas provas passem a 

considerar a língua em seus contextos de uso, adotando os mais variados fenômenos da 

linguagem, impostos, aos estudantes, na vida em sociedade, frente às necessidades 

comunicativas e expressivas. 

http://www.pciconcursos.com.br/
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Selecionamos ainda uma prova completa de Português (anexos 01, 02, 03, 04 e 05), 

elaborada por cada uma das cinco organizadoras de concursos públicos (Cespe, FCC, Esaf, 

FGV e Fundação Cesgranrio), com o objetivo de conhecer o perfil de cada prova e apurar a 

quantidade e tipos de questões adotados, a saber: i) questão de gramática aplicada ao texto; ii) 

questão de interpretação textual; iii) questão de texto oficial; iv) questão dos fenômenos 

linguísticos aqui analisados; e v) questões de gramática pura.  

Enquadramos em “questão de gramática aplicada ao texto” as questões que exigem 

análise das estruturas linguísticas de textos. Classificamos como “questão de interpretação 

textual” aquelas que exigem uma análise global do texto ou de fragmentos do texto. Como 

“questão de texto oficial”, consideramos as questões que abordam características do texto 

oficial, a saber: impessoalidade, formalidade, uniformidade e uso do padrão culto da língua.  

Nas questões sobre “fenômenos linguísticos”, consideramos a referência a aspectos de 

coerência textual, coesão textual, polifonia, ambiguidade e referenciação. Quanto a questões 

aqui chamadas de “gramática pura”, juntamos aquelas questões descontextualizadas, que 

exigem a simples memorização de regras gramaticais. Discutimos linguística e 

discursivamente a estruturação, a linguagem e as estratégias comunicativas adjacentes às 

questões (das cinco provas) que exploram os aspectos linguísticos aqui estudados (no sexto 

capítulo, a partir da página 109). 

Nas questões das provas, as organizadoras fazem alusão ao texto indicando a 

numeração da linha em que se acha o termo, a frase ou o período a ser analisado pelo 

candidato ao concurso. Porém, não mantivemos aqui essa sistemática no todo do trabalho, 

porque a configuração se alterou automaticamente, ao copiarmos muitos textos das provas. Na 

grande maioria dos casos, optamos por reproduzir os textos e sublinhar e/ou negritar as 

expressões que requerem análise, método que acreditamos permitir uma visualização mais 

nítida e clara dos textos e enunciados das questões. 

          No segundo capítulo deste trabalho, expomos um breve estudo sobre a relevância social 

da pesquisa e sobre a preparação dos nossos estudantes para os concursos públicos. 

Ressaltamos, ainda, no segundo capítulo, a realidade dos concursos públicos no Brasil e a 

importância das provas como gênero discursivo de que se valem as instituições públicas para 

avaliar e selecionar seus servidores.  

Em seguida, apresentamos o perfil de cada uma das cinco organizadoras de concursos 

públicos, anteriormente citadas, analisando o estilo da linguagem presente nas provas de 

Português, ou seja, seu conteúdo, recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais e sua 

construção composicional que, segundo Bakhtin (2010, p. 262), “são elementos 
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indissoluvelmente ligados no todo do enunciado e são igualmente determinados pela 

especificidade de um determinado campo da comunicação”.  

No terceiro capítulo, sem a preocupação de descrever e discutir tipos de gramática e 

nomenclaturas da língua, este trabalho defende a aplicação de estudos gramaticais que sejam 

capazes de mostrar o funcionamento da linguagem e levar o estudante a entender e operar 

mecanismos linguísticos, de forma que possa perceber os efeitos de sentido provocados pelo 

uso dos diferentes recursos expressivos de que dispõe nossa língua.  

Compõe ainda o terceiro capítulo de um estudo acerca do texto e da textualidade, sob 

o olhar da Línguística Textual, vista pelos estudiosos como um ramo da Linguística 

responsável pelo estudo da construção, funcionamento e recepção dos textos, sempre na 

perspectiva da interação entre os diversos sujeitos, nas várias práticas discursivas. É nesse 

sentido que analisamos aqui os seguintes critérios da textualidade: situacionalidade, 

informatividade, intertextualidade, intencionalidade e aceitabilidade. 

É importante deixar claro que, na análise das questões das provas, ora falamos em 

texto, ora em discurso, ora em enunciado. Por isso, julgamos oportuna uma distinção entre 

texto, discurso e enunciado, antes mesmo da explanação da temática, embora sejam esses 

termos, de acordo com Figaro (2012, p.14), “no processo de comunicação um só produto”.  

Como, no campo da linguagem, cada um desses três componentes possui suas 

especificidades, consideramos o texto uma unidade linguístico-semiótica, apropriado por cada 

usuário da língua, ”em uma situação de interação comunicativa, como uma unidade de sentido 

e como preenchendo uma função comunicativa reconhecível e reconhecida, 

independentemente de sua extensão”. (KOCH, 2001, p.10)  

Já o discurso é visto em um contexto de uso, resultado do “efeito de sentido construído 

no processo de interlocução”. (BRANDÃO, apud FIGARO, 2012, p. 14) O enunciado, por 

sua vez, nas provas analisadas, dada a sua natureza dialógica, é considerado “um todo do 

sentido, marcado pelo acabamento, dado pela possibilidade de admitir uma réplica”. 

(BAKTHIN, apud FIORIN, p. 52) Em resumo: o texto é a manifestação de um discurso por 

meio de um plano de expressão; o enunciado é a posição que o enunciador assume para 

estabelecer o sentido pretendido.  

No quarto capítulo, discutimos sobre o modo como se dá, nas provas de português 

para concursos públicos, a presença dos seguintes fenômenos da linguagem: i) a coerência 

textual, requisito textual que cuida do sentido e que por isso mesmo requer tanto aspectos 

lógicos e semânticos quanto aspectos cognitivos; ii) a coesão textual, considerada, a princípio, 

como a unidade formal do texto, construída com o apoio de mecanismos gramaticais e 
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lexicais; iii) a ambiguidade, fenômeno linguístico ora usado como vício de linguagem ora 

como recurso estilístico, distribuído nos seguintes tipos: ambiguidade lexical, ambiguidade 

sintática, ambiguidade de escopo e ambiguidade por correferência. 

Ainda no quarto capítulo, analisamos, nas provas, o fenômeno da polifonia, recurso 

linguístico que apresenta outra voz no discurso para falar de outras perspectivas ou mostrar 

outros pontos de vista. A polifonia é tratada aqui, portanto, como o conjunto de vozes que são 

“equipolentes, ou seja, elas coexistem, interagem em igualdade de posição”. (FIORIN, 2008, 

p. 79) Nosso objetivo é apontar como o fenômeno da polifonia se instala nas provas, a partir 

da presença de alguns índices ou marcas linguísticas que contribuem para o surgimento de 

novas vozes discursivas. 

No quinto capítulo, discutimos o processo da “referenciação”, visto não apenas como 

um fenômeno estritamente linguístico, mas também como um processo cognitivo, à 

disposição dos falantes/escritores para uso em certos contextos de comunicação, que se dá “ 

por meio de práticas sociais multimodais e não somente linguísticas”. (MONDADA, 2012, 

p.16) 

Interessa-nos, neste trabalho, discutir os objetos-de-discurso da referenciação, 

efetivados ora por meio de anáforas (retrospectiva), que se subdividem em 

diretas/correferências, não-correferências, indiretas, associativas, encapsuladoras etc, ora por 

meio de catáforas (prospectiva), dêiticos discursivos, dentre outros.   

Discutimos aqui mais enfaticamente o processo da referenciação anafórica, dada a sua 

importância não somente para a localização de determinado segmento antecedente no texto, 

mas principalmente para que se possa abstrair do texto “algum tipo de informação 

anteriormente alocada na memória discursiva”. (KOCH, 2012, p.35)   

Por fim, no sexto capítulo, apresentamos a análise de uma prova completa elaborada 

pelo Cespe, Esaf, FCC, FGV e Fundação Cesgarnrio (anexos 01,02, 03, 04 e 05), atendo-nos a 

comentar apenas as questões que abordam os processos linguísticos vistos neste trabalho, a 

partir de comentários que se sustentam nos pressupostos linguístico-discursivos da Linguística 

Textual. 
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2 O UNIVERSO DOS CONCURSOS PÚBLICOS  

 

Neste capítulo, apresentamos um panorama dos concursos públicos no Brasil: perfil 

dos candidatos, preparação para as provas, investimentos do setor etc, bem como nossa 

justificativa para a pesquisa no mercado de concursos públicos.  

Cientes de que, dentro e fora da universidade, nossos estudantes sonham com um 

emprego que lhes garanta estabilidade e excelentes salários, mostramos aqui o papel social 

da nossa pesquisa e, em seguida, apontamos as principais organizadoras de concursos 

públicos no Brasil, suas características e atribuições, notadamente suas especificidades no 

campo da linguagem.  

Procedemos ainda a uma reflexão sobre as provas enquanto ferramenta de avaliação e 

seleção de pessoal para atuar em órgãos públicos, na perspectiva da interação entre os 

elaboradores das provas de Português e os candidatos que a elas se submetem. 

 

 2.1  O porquê da pesquisa 

 

As mudanças advindas da globalização e do surgimento de novas tecnologias são 

fortemente sentidas por toda a sociedade, em todas as áreas do mercado de trabalho. Essas 

mudanças pressionam a educação para o delineamento de novas abordagens que possam 

atender às demandas dos novos tempos. Assim, a universidade se depara com uma série de 

desafios, em pleno século XXI, frente ao dinamismo das transformações estampadas nas mais 

amplas relações sociais. 

Um desses desafios diz respeito aos programas de pesquisa e extensão. Além de 

prestigiar a socialização e a disseminação do conhecimento no âmbito interno, a universidade 

precisa incentivar e preparar pesquisadores que estejam dispostos a levar o conhecimento e o 

resultado de suas pesquisas para muito além da sala de aula.  

Os pesquisadores voltar-se-ão para projetos que visem à formação de profissionais e 

sujeitos mais eficientes e humanos em áreas de atuação que há muito tempo se mostram 

estranguladas: educação, justiça, fome, mobilidade urbana, habitação, saúde, desenvolvimento 

sustentável, cidadania, empregabilidade etc. Só assim, como nos diz Santos (2005, p. 191), a 

universidade passa a  

 

 desempenhar  adequadamente funções sociais e simbólicas, como, por 
exemplo, a função de inculcar nos estudantes valores positivos perante o 
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trabalho e perante a organização econômica e social da produção, regras de 
comportamento que facilitem a inserção social das trajectórias pessoais, 
formas de sociabilidade e redes de interconhecimento que acompanham os 
estudantes muito depois da universidade e muito para além do mercado de 
trabalho, interpretações da realidade que tornam consensuais os modelos 
dominantes de desenvolvimento e os sistemas sociais e políticos que os 
suportam.  

 

Freire (1999, p. 80) afirma que a pedagogia moderna deve estar voltada para “uma 

educação para a decisão, para a responsabilidade social e política”. Dessa forma, acreditamos 

que é hora de a universidade apoiar cada vez mais projetos de pesquisa capazes de promover 

o desenvolvimento das comunidades em que se acha inserida, levando em consideração as 

necessidades e expectativas de toda a sociedade.  

Não há dúvida de que todo projeto é relevante socialmente desde que possa trazer, de 

alguma forma, melhoria para a sociedade, condições para a compreensão do mundo em que 

vivemos ou ainda para o desenvolvimento e emancipação do homem. Ainda que seja um 

projeto de tema absolutamente técnico, deve conter uma contribuição para a sociedade, 

independente da área do conhecimento. Para Rajagopalan (2003, p.39), 

 

a saúde de uma disciplina se mede pela presteza com a qual ela consegue 
responder a novas realidades que surgem no mundo em que vivemos e pelo 
interesse que ela evidencia em atender aos anseios e preocupações típicos 
de cada época. O que certamente não equivale a dizer que os pesquisadores 
devem rever suas prioridades conforme a opinião pública. Por outro lado, 
também não vejo nenhum mérito na postura adotada em certos setores de 
pesquisa, segundo a qual os pesquisadores devem trilhar seu próprio 
caminho, tomando decisões sobre os rumos futuros estritamente de acordo 
com os interesses acadêmicos, não se importando com o que o mundo lá 
fora da academia pensa.          

 

Dentro e fora da universidade, nossos estudantes sonham com um emprego estável e 

bem remunerado, em órgãos do governo. E o sonho deles é compreensível, pois já se foi o 

tempo em que o serviço público era um reino de burocratas que só se preocupavam com a 

estabilidade no emprego e com uma aposentadoria integral. Na última década, o serviço 

público passou a ser um celeiro de talentos e carreiras promissoras.  

Os estudantes, dispostos a mostrar sua competência para o trabalho, sabem que a 

entrada no serviço público se dá pelo concurso público. E a tendência é que os candidatos 

sejam cada vez mais numerosos, mais bem preparados, mais conscientes de suas 

responsabilidades e mais eficientes no desempenho de suas tarefas, qualquer que seja a área 

em que venham a trabalhar. 
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As universidades têm consciência de que muitos dos seus atuais alunos e outros que já 

estão graduados e até mesmo pós-graduados, diante da pouca oferta de trabalho, dedicam-se 

exaustivamente aos estudos com o objetivo de ingressar numa empresa ou órgão público que 

lhes garantam estabilidade e todos os direitos trabalhistas. Não é novidade para ninguém que 

há, por exemplo, muitos estudantes cursando Direito nas universidades não para atuarem na 

área, mas sim porque julgam tratar-se do curso que mais os habilita para os concursos 

públicos. 

A procura pelo emprego estável e por salários atrativos é tão expressiva que já existem 

universidades preparando seus alunos para enfrentar os concursos públicos, como a UERJ 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro2, que prepara dentistas e acadêmicos para enfrentar 

as provas em curso ministrado dentro da própria universidade  

 Outro fato relevante3 é que escolas da rede particular do Distrito Federal passarão a 

oferecer, já no primeiro ano do ensino fundamental, disciplinas com o objetivo claro de 

preparar as crianças para a burocracia, em pelo menos numa aula por semana, com conteúdos 

da área de política, legislação, cidadania etc   

Se acessarmos sites específicos, veremos que monografias e pesquisas de mestrandos 

já comparam conteúdos disciplinares oferecidos pelas universidades com os conteúdos 

exigidos nos concursos públicos, para determinadas áreas do conhecimento. Dessa forma, as 

universidades reafirmam sua identidade de espaço institucional público comprometido 

também com a produção de competências técnicas que possam ajudar os alunos na conquista 

de um emprego no setor público federal, estadual ou municipal.     

 

2.2  O mercado de concursos públicos no Brasil 

 

Antes de tudo, é importante ressaltar aqui que “poucos sabem, mas os primeiros 

concursos públicos aconteceram na China, há mais de 2.000 anos”. (DOUGLAS, 2011, 

prefácio)  

Durante o Brasil Império, período compreendido entre 1822 e 1889, o Imperador tinha 

o poder para delegar o desempenho de funções públicas (direta ou indireta). O exercício de 

                                                           
2 Informação obtida no site www.cepuerj.uerj.br>acesso em dez de 2012. 
3 TEMÓTEO, Antonio (jornalista). Escolas do Distrito Federal ensinam matérias voltadas para concurso público. 
Correio Braziliense. Brasília: 11/11/12, p. 12. 
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cargos existia apenas sob a modalidade “em confiança”. Sendo assim, caberia somente ao 

Imperador admitir ou exonerar funcionários públicos de acordo com sua conveniência4.  

Em 1889 foi instaurado o regime republicano, pela Proclamação da República. Dois 

anos depois, no governo de Marechal Deodoro da Fonseca foi promulgada a nova Carta 

Constitucional em que foi mantido o sistema ilimitado de contratação e exoneração de 

servidores públicos. 

Em 1934, após a Revolução Constitucionalista que levou Getúlio Vargas a realizar o 

Golpe do Estado Novo, a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil foi 

novamente promulgada. Seu artigo 170, 2°, estabelecia o processo imparcial para a nomeação 

de funcionários públicos, fazendo surgir o concurso público no ordenamento jurídico 

brasileiro. Assim diz a Constituição do Brasil, em seu artigo 37, inciso II:  

 

A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia 
em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a 
natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, 
ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre 
nomeação e exoneração. 

 

Hoje, no Brasil, os concursos públicos têm um grande peso na nossa economia. A 

sociedade agora repensa o futuro profissional. Aumenta a oferta de vagas no setor público e 

cresce assustadoramente o número de candidatos que disputam os cargos oferecidos, uma 

realidade que resultou de profundas mudanças ocorridas, principalmente, de três décadas para 

cá. Depois de passar por crises, enfrentar baixos salários e desprestígio profissional, o 

servidor público agora desponta como cargo preferido pela maioria dos brasileiros.              

Consoante Daudén5 (2013, p.58), no Brasil, o sonho de um emprego público mobiliza 

dez milhões de pessoas por ano. A Associação Nacional de Proteção e Apoio aos Concursos 

(Anpac) estima movimento de mais de R$ 30 bilhões no setor6. Esse filão inesgotável de 

recursos é disputado por centenas de empresas, entre organizadoras, editoras e cursos 

preparatórios. A Anpac calcula também que 12% das pessoas empregadas no Brasil estão no 

serviço público, o que leva o País a ter 5.3 servidores públicos para cada mil habitantes.  

                                                           
4 Dados/informações extraídos de MELLO, C. A. B. de M. Regime Constitucional dos Servidores da 
Administração Direta e Indireta. Brasília: Revista dos Tribunais 1990, p.45.     
5 Revista Istoé. DAUDÉN, Lauren (jornalista). Concursos reprovados. Istoé. Brasília, ano 37, no. 2260, p. 58-59, 
13/03/13. 
6 Informação obtida no site http://concursosnobrasil.com.br> acesso em 22/05/13. 

http://concursosnobrasil.com.br/
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A última pesquisa mensal de emprego7 do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) mostra que a média salarial no setor público é de R$ 3,2 mil, contra R$ 1,6 

mil no privado. A demanda do Estado por mais funcionários tem reforçado a tendência: hoje, 

uma média de 1,2 mil servidores federais se aposenta por mês.  

O Estado quer selecionar pessoas qualificadas e disponíveis para o atendimento ao 

público. Felizmente, muitos candidatos aos concursos se declaram vocacionados para a 

missão que o Estado vai lhes confiar, caso sejam aprovados nas seleções. De acordo com 

Douglas (2011, prefácio), 

 

o concurso traz paz ao vitorioso que, nomeado e empossado, passa a ter uma 
série de prerrogativas a bem da coletividade; e um bom servidor público, que 
honra seus trajes, traz paz ao povo, que restará respeitado, servido e honrado 
naquilo que é, em qualquer República que se preze: o titular do poder [...] 
Eu, William Douglas, sempre sustentei que o concurso não é uma guerra, 
mas uma escolha e uma carreira, com suas exigências e retribuições. 

 

Os candidatos aos concursos para empregos públicos ou concurseiros - como são 

popularmente chamados - preparam-se para enfrentar em 2013 e 2014, no Brasil, uma série de 

concursos públicos. De acordo com Monteiro8 (2013, p.18), levantamento feito apenas sobre 

os principais concursos federais aponta um total de 23.234 postos de trabalho, entre cargos 

dos níveis médio, médio/técnico e superior.  A expectativa é de que, somando-se essas vagas 

federais àquelas que serão abertas nas esferas estaduais e municipais ao longo do ano, o 

quantitativo nacional atinja 200 mil oportunidades. 

Recentemente, os concurseiros se viram apreensivos ao tomar conhecimento, por meio 

da imprensa9, de uma proposta de reformulação do sistema de concursos públicos no país. 

Uma pesquisa sobre o assunto foi especialmente encomendada pelo Ministério da Justiça à 

Fundação Getulio Vargas (FGV) e à Universidade Federal Fluminense (UFF). 

A pesquisa foi elaborada a partir da análise de 698 editais de 20 órgãos federais, entre 

eles a Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), Agência Nacional do Cinema (ANCINE) 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), Banco Central do Brasil (BACEN), 

Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Polícia 

                                                           
7 Revista Istoé. DAUDÉN, Lauren (jornalista). Concursos reprovados. Istoé. Brasília, ano 37, no. 2260, p. 58-59, 
13/03/13. 
8 MONTEIRO, Luan (jornalista). Veja concursos federais mais quentes deste ano, extraída do Jornal Folha 
Dirigida. Brasília, 15/01/13, p.18. 
9 Revista Istoé. DAUDÉN, Lauren (jornalista). Concursos reprovados. Istoé. Brasília, ano 37, no. 2260, p.59, 
13/03/13. 
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Federal e Secretaria da Receita Federal, além dos ministérios do Planejamento, Relações 

Exteriores e Saúde, realizados entre 2001 e 2010. A conclusão do estudo é de que o concurso 

tem se desvirtuado de sua principal finalidade, que é selecionar profissionais adequados para 

o cargo na administração pública. 

Para reverter esse quadro, o estudo propõe a instauração de três processos distintos de 

seleção. O primeiro seria o recrutamento acadêmico, voltado para a capacitação de jovens 

recém-formados para o exercício de uma função pública. Esses candidatos seriam avaliados 

por meio de provas que levassem em consideração os conhecimentos universitários e 

escolares.  

O segundo processo de seleção, denominado recrutamento burocrático, seria destinado 

aos profissionais já inseridos na administração pública há, pelo menos, cinco anos. Os exames 

teriam como foco o ambiente do serviço público. Já o recrutamento profissional teria como 

objetivo avaliar pessoas com experiência mínima de dez anos no mercado de trabalho. As 

provas para o ingresso nessa modalidade versariam sobre conhecimentos de mercado e da 

administração pública. 

Outra modificação sugerida é o fim das provas objetivas, que constaram em 97% das 

seleções pesquisadas. Em substituição às questões de múltipla escolha, os candidatos seriam 

submetidos a exames discursivos, que abordariam situações reais a serem vivenciadas pelos 

futuros contratados.  

Mas, por enquanto, tudo isso é apenas uma proposta.  Os estilos de prova adotados 

pelas organizadoras de concursos públicos para a avaliação e seleção de servidores ainda 

limitam-se, na maioria dos casos, a provas com questões de múltipla escolha, que, 

“basicamente, dividem-se em duas espécies: cinco alternativas (a, b,c d, e) e certo-ou- 

errado”. (DOUGLAS, 2012, p.171) A depender da negociação estabelecida entre a 

organizadora e o órgão promotor do concurso, são acrescentadas à prova objetiva questões 

discursivas (questões abertas) ou um texto dissertativo (prova de redação).  

 

 2.3 As organizadoras de concursos públicos no Brasil 

 

Organizadora de concursos ou banca examinadora é a instituição responsável pela 

elaboração de provas e pela divulgação e organização dos concursos públicos. No Brasil, há 

diversas bancas examinadoras de concursos para empregos públicos, como o Centro de 

Seleção e de Promoção de Eventos da Universidade de Brasília (Cespe/Unb), a Fundação 

Carlos Chagas (FCC), a Fundação Cesgranrio, a Escola de Administração Fazendária (ESAF) 
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e a Fundação Getúlio Vargas (FGV), as quais (as organizadoras aqui relacionadas) desfrutam 

de muito prestígio junto às instituições públicas e candidatos a concursos pela lisura e 

transparência com que tradicionalmente conduzem os processos seletivos. 

Descrevemos a seguir as características e atribuições das principais organizadoras de 

concursos para empregos públicos no Brasil.  

 

2.3.1  Centro de Seleção e de Promoção de Eventos da Universidade de Brasília (CESPE) 

 

O Centro de Seleção e de Promoção de Eventos da Universidade de Brasília (CESPE) 

é Instituição pública sem fins lucrativos, cujas atividades10 estão voltadas à criação, à 

realização, à manutenção e ao desenvolvimento das atividades de ensino (transmissão de 

conhecimentos), de pesquisa (produção de novos conhecimentos) e de extensão (prestação de 

serviços à comunidade).  

Na elaboração das provas, o Cespe adota eventualmente questões objetivas de múltipla 

escolha (a, b, c, d, e) e, na maioria das vezes, questões objetivas do tipo “certo-ou-errado”. As 

provas do tipo “objetivas” são compostas de questões “tão precisamente especificadas que 

cada uma só admite uma resposta, previamente definida, com impessoalidade no julgamento, 

especificidade e precisão das questões e julgamento com chave prévia”. (MEDEIROS, 1989, 

p.49) 

Dentre as opções apresentadas pelo Cespe em suas questões do tipo “certo-ou-errado”, 

o candidato deverá analisar e valorizar cada uma delas, indicando se a assertiva está certa (c) 

ou errada (e). Normalmente, cada opção respondida de forma equivocada invalida uma opção 

correta, o que pode fazer com que a pontuação do candidato fique negativa em alguma prova. 

Na tabela a seguir, elencamos as vantagens e desvantagens das provas objetivas do tipo 

“certo-ou-errado”, modelo de provas mais usualmente aplicado pelo Cespe. 

 

Tabela 1 – Prova “certo-ou-errado” 
PROVAS OBJETIVAS DO TIPO “CERTO–OU–ERRADO” 

Vantagens Desvantagens 

Dão uma prova simples e direta do 

conhecimento do aluno ao fazê-lo pronunciar-se 

sobre a verdade ou falsidade de uma proposição. 

Estimulam a tendência a retirar frases de 

livros ou de apostilas para serem 

empregadas textualmente nas questões. 

                                                           
10 Informação obtida no site www.cespe.unb.br> acesso em 22/05/13 

http://www.cespe.unb.br/
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Permitem a verificação de numerosos pontos em 

uma prova. 

Exigem grande habilidade de quem as 

elabora, a fim de evitar ambiguidade. 

 

Verificam com especial facilidade e economia 

de tempo uma série de habilidades (interpretação 

de material novo, compreensão do enunciado e 

de teorias, princípios e leis, avaliação crítica da 

explicação de fatos ou fenômenos etc.) 

Expõem o examinando a noções erradas, 

podendo confundi-lo (o que não parece 

constituir perigo real porque ele sabe que 

deve sopesar e avaliar cada frase, ao 

contrário do que habitualmente faz com o 

material de estudo, que lhe é apresentado 

como certo). 

Podem ser corrigidas por auxiliares, pois seu 

julgamento é objetivo e rápido. 

Oportunizam o fator sorte nas respostas, 

quando o examinador não estipula perda 

de ponto para cada questão marcada 

incorretamente.   

Facilitam o preparo de provas quando o prazo é 

curto. 

Provocam irritação nos melhores 

examinandos, quando são mal 

construídas, visto prestarem a sofismas. 

Permitem que o examinando, ao julgar o acerto 

ou não de uma afirmativa, demonstre de forma 

direta o seu domínio sobre o conhecimento a ela 

relacionado. 

Só podem ser formuladas em relação a 

pontos indiscutivelmente certos ou 

errados. 

Fonte: Medeiros (1971, p. 59 a 61, adaptado) 

 

As provas de Língua Portuguesa elaboradas pelo Cespe/UnB abordam um pensamento 

moderno em termos de visão linguística. A organizadora utiliza textos de autores conhecidos 

e seleciona temas da atualidade, extraídos da Internet, sobre política, economia, meio 

ambiente, democracia, cidadania etc. As questões gramaticais são aplicadas ao texto 

apresentado na prova, com base nos pressupostos da Linguística Textual. Nas provas, o Cespe 

aplica muito a sintaxe, parte da gramática que se encarrega da investigação de como as 

palavras podem ser combinadas em sentenças, dentro do texto. 

Analisemos, assim, a questão a seguir, elaborada pelo Cespe, para o concurso do 

Ministério Público da União (MPU) – cargo 35 – Analista de Saúde – Enfermagem , em 

2010:     
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Texto:  [...] Como tentativas de acompanhar essa velocidade vertiginosa que 
marca o processo de constituição da sociedade hipermoderna, surge a 
flexibilidade do mundo do trabalho e a fluidez das relações interpessoais. O 
indivíduo da “cultura” tecnicista vivencia uma situação paradoxal: ao mesmo 
tempo  em que lhe são ofertados continuamente os recursos para que possa 
gozar efetivamente as dádivas materiais da vida, ocorre, no entanto, a 
impossibilidade de se desfrutar plenamente desses recursos. 

Renato Nunes Bittencourt. Consumo para o vazio existencial. 
                          In: Filosofia, ano V, n. 48, p. 46-8 (com adaptações). 

 
Questão:  No texto, a forma verbal “surge”  está flexionada no singular 
porque estabelece relação de concordância com o conjunto das ideias que 
compõem a oração anterior. 
 

O enunciado da questão está “errado”. Uma leitura rápida e desatenta pode levar o 

candidato a entender que o verbo “surge” quer concordar com “velocidade vertiginosa” ou 

com “o processo de constituição”, ideias expostas na primeira oração do texto. Na verdade, 

segundo o autor do texto, o que surge é a flexibilidade do mundo do trabalho e a fluidez das 

relações interpessoais. 

O candidato ao concurso vê-se perplexo e confuso diante do enunciado da questão, 

pois, ao ler atentamente o texto, percebe que surgem duas vertentes: a flexibilidade do mundo 

do trabalho e a fluidez das relações interpessoais. Por se tratar de sujeito composto, na mente 

do candidato, a forma verbal “surge” deveria estar no plural. No entanto, o texto coloca um 

sujeito composto posposto ao verbo, caso em que, de acordo com Cegalla (2008, p. 450), o 

verbo poderá concordar no plural ou com o substantivo mais próximo.  

A questão em análise envolve o conhecimento de uma regra gramatical, mas de forma 

contextualizada e aplicada ao texto, exigindo do candidato a busca da informação a que se 

refere, no texto, o verbo “surge”. A organizadora do concurso adota uma estratégia textual-

discursiva que, consoante Koch (2009, p.103) diz respeito “às escolhas operadas pelos 

produtores do texto sobre o material linguístico que têm à disposição, objetivando o 

interlocutor na construção do sentido”.  

 

2.3.2 Fundação Carlos Chagas (F CC) 

 

A Fundação Carlos Chagas (FCC)11 é uma instituição privada sem fins lucrativos, 

reconhecida como de utilidade pública nos âmbitos federal, estadual e municipal, dedicada à 

avaliação de competências cognitivas e profissionais e à pesquisa na área de educação. 

                                                           
11 Informação obtida no site www.concursosfcc.com.br> acesso em 22/05/13. 

 

http://www.concursosfcc.com.br/
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Fundada em 1964, expandiu rapidamente suas atividades, realizando, em todo o Brasil, 

exames vestibulares e concursos de seleção de profissionais para entidades privadas e 

públicas. 

À exceção do Cespe, a FCC e as demais organizadoras de concursos públicos referidas 

aqui (ESAF, FCC, FGV e Cesgranrio) adotam apenas o tipo de provas de múltipla escolha 

com cinco alternativas (a, b, c, d, e).  Em relação às provas da FCC, “as questões são, na 

imensa maioria das vezes, para marcar a alternativa correta”. (DOUGLAS, 2012, p.171)  

A seguir, na próxima tabela, detalhamos as vantagens e desvantagens dessas provas 

de múltipla escolha (a, b, c, d, e), usadas pelas organizadoras como meio de avaliação e de 

interação nos concursos públicos. 

  

Tabela 2 – Prova de múltipla escolha 

PROVAS OBJETIVAS DE MULTIPLA ESCOLHA 

Vantagens Desvantagens 

Adaptam-se às situações mais variadas, 

admitindo diversas fórmulas, caracterizadas pela 

presença de opções. 

Exigem mais tempo e habilidade do 

examinador para imaginar várias opções 

incorretas, porém plausíveis, para cada 

questão. 

Apresentam opções de resposta para exame 

critico, não precisando apoiar necessariamente 

em memorização. 

São mais dispendiosas, pois gastam muito 

mais material (papel, tinta etc.) 

Não dependem de um padrão absoluto de 

verdade ou falsidade, porque em geral pedem a 

melhor opção. 

Exigem mais tempo para ser resolvidas, já 

que demandam a inspeção atenta de 

quatro ou cinco opções, o que prolonga a 

duração da prova e pode cansar o 

examinando. 

Solicitam a capacidade de analisar e comparar 

possíveis respostas, estimulando uma visão 

crítica. 

Não podem verificar a capacidade de 

criação nem a originalidade do 

examinando. 

Reduzem a probabilidade de acerto por sorte a 

1/5 no caso de cinco opções por questão, o que 

desce a uma proporção ínfima numa prova de 

mais de vinte questões. 
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Permitem o exame de resultados complexos da 

aprendizagem, como: compreensão de leitura, 

raciocínio dedutivo, raciocínio indutivo e 

julgamento de valor. 

 

Possuem julgamento rápido e objetivo.  

Fonte: Medeiros (1971, p.69 a 71, com adaptação) 

 

Normalmente, os textos selecionados para as provas da FCC tratam de temas 

recorrentes (culturais, sociais, políticos e econômicos), de autoria de renomados autores como 

Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freyre, Marilena Chauí, Euclides da Cunha, além de 

textos extraídos das revistas Veja e Istoé e de jornais como O Estado de São Paulo, para 

serem interpretados pelo candidato ao concurso.  

Embora as questões gramaticais façam referência ao texto, percebemos, nitidamente, 

nas provas da FCC, a valorização da gramática normativa, a regra em si, com o predomínio de 

questões ligadas a vozes verbais, funções sintáticas, concordância nominal e verbal, regência 

nominal e verbal, e semântica, o que pode ser comprovado pela questão a seguir: 

 

(TRT – 2ª. Região – Técnico Judiciário – Contabilidade – 2007) 
Conforme a lenda, haveria em algum lugar a Fonte da Juventude, cujas 
águas garantiriam pleno rejuvenescimento a quem delas bebesse. 
Pode-se substituir corretamente o segmento sublinhado, sem prejuízo para o 
sentido da frase acima, por: 
(A) onde suas águas garantiriam pleno rejuvenescimento a quem lhes 

bebesse. 
(B) de cujas águas se garantiria pleno rejuvenescimento a quem nelas 

bebesse. 
(C) em que suas águas garantiriam pleno rejuvenescimento quem delas 

bebesse. 
(D) em cujas águas estaria a garantia de pleno rejuvenescimento para quem 

delas bebesse. 
(E) de cujas águas estaria a garantia de pleno rejuvenescimento para quem 

lhes bebesse. 
 

O gabarito oficial do concurso indica a letra “d” como alternativa correta. Exige-se 

aqui que o candidato ao concurso seja capaz de reescrever o texto sem alteração de sentido, 

mantendo-se ainda a correção gramatical. Para isso, deve conhecer regência verbal e 

empregar adequadamente os pronomes relativos, para a construção de um enunciado com 

base na norma culta, fato totalmente estranho à comunicação que se estabelece entre as 

pessoas, no dia-a-dia, no contato com a língua viva e dinâmica. Como nos sugere Faraco 

(2008, p. 141), 
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talvez o melhor caminho para se atingir o domínio dessa norma seja o 
contato direto e sistemático com a língua viva, i.e., com textos oriundos das 
mais diversas fontes, em particular dos meios de comunicação social 
(revistas e jornais); e, claro, com os textos literários. Os artistas trabalham 
com a língua viva e transitam, portanto, entre as muitas linguagens sociais. 
Por isso, costumam surpreender mais facilmente inovações que estão 
ocorrendo na norma culta/comum/standard e as recriam esteticamente.  

 

2.3.3 Fundação Cesgranrio 

 

A Fundação Cesgranrio12 é reconhecida como Entidade de Utilidade Pública Federal, 

pelo Decreto-Lei no. 91.626, de 12/08/86, expedido pelo Presidente da República. Pela sua 

natureza jurídico-institucional, a Fundação Cesgranrio pode ser contratada por qualquer órgão 

público, sem licitação, nos termos da Lei 8666/93.  

Nas provas de português elaboradas pela Cesgranrio são utilizados muitos textos de 

jornais como O Globo. Verifica-se a presença da linguagem não verbal, representada 

principalmente pelas charges. As provas ainda se apegam à gramática normativa, no entanto 

são explorados alguns fenômenos linguísticos, tais como a ambiguidade e a intertextualidade. 

A cobrança de regras gramaticais se dá à luz da Linguística Textual, aplicando-se, em 

praticamente todas as provas, o processo da referenciação, tema de que trata o quinto capítulo 

desta pesquisa, a partir da página 92. 

Analisemos a seguinte questão elaborada pela Cesgranrio – concurso da Petrobras 

Distribuidora S.A. – cargo: Técnico de Administração e Controle Júnior, em janeiro/13: 

 

Texto: Junia lembra que nem sempre uma casa com dois ou vários 
moradores é um espaço de troca. Ser sociável, ou não, depende do jeito de 
ser das pessoas. Morar sozinho não define isso, embora possa reforçar 
características dos tímidos. Para os expansivos, ter um ambiente próprio de 
recolhimento propicia a tranquilidade que lhes permite recarregar as energias 
para viver o ritmo acelerado das grandes cidades. 
 
Questão: No trecho “ter um ambiente próprio de recolhimento propicia a 
tranquilidade que lhes permite e carregar as energias.” a palavra destacada 
refere-se aos 
 
(A) jovens 
(B) egoístas 
(C) tímidos 
(D) eremitas 
(E) expansivos 

 
                                                           
12 Informação obtida no site www.cesgranrio.org.br>acesso em 22/05/13.  
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No texto, o pronome “lhes” refere-se a “expansivos”.  Nota-se que, nas provas de 

português da Cesgranrio, a referenciação (no caso, a referenciação anafórica, assunto que será 

tratado no quinto capítulo deste trabalho) é usada apenas como um processo de retomada de 

um termo antecedente, sem exigir do candidato ao concurso nenhuma análise a respeito do 

discurso proferido pelo autor do texto.  

A organizadora aplica a referenciação tomando como ponto de partida os elementos de 

referência (os referentes) que dizem respeito aos “itens da língua que não podem ser 

interpretados semanticamente por si mesmos, mas remetem a outros itens do discurso 

necessários à sua interpretação”. (HALLIDAY & HASAN, apud KOCH, 2001, p. 20) 

 

2.3.4 Escola de Administração Fazendária (ESAF) 

 

A Escola de Administração Fazendária (ESAF)13 é órgão integrante da estrutura do 

Ministério da Fazenda, subordinado ao Ministro de Estado da Fazenda. A Esaf recruta e 

seleciona, em todo o território nacional, servidores para o desempenho de funções na gestão 

das finanças públicas.  

Douglas (2012, p.171) nos afirma que “a Esaf é conhecida por seus enunciados 

extensos e bastante detalhistas exigindo o máximo do candidato”.  Concordamos com o autor, 

pois, em nossa análise, deparamos com questões que, por serem constituídas de textos 

extensos sobre sociologia, filosofia e economia, para interpretação e análise da estrutura 

linguísitica, conseguem levar rapidamente os candidatos ao cansaço. 

Nas provas de português, a ESAF exige do candidato ao concurso muito conhecimento 

da lógica da estruturação do texto, a partir de questões que pedem a “alternativa que dá 

continuidade ao texto”, ou a “alternativa que não pode ser uma conclusão para o texto”, ou “a 

sequência lógica para o texto de forma a manter a coerência e a coesão” ou ainda “a relação 

entre as ideias do texto e a correção gramatical”.  

Analisemos a seguinte questão (concurso Tesouro Nacional – Analista de Finanças e 

Controle – ESAF - 12/2012):  

 

Avalie as propostas de reelaboração do seguinte trecho do texto. 
 

                                                           
13 Informação obtida no site www.esaf.fazenda.gov.br>acesso em 22/05/13. 
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“Outra opção que vem ganhando terreno no mercado financeiro, os títulos do 
Tesouro Direto seguem sendo apontados como uma boa opção, 
principalmente os títulos que são indexados à inflação.”  
 
I.  Outra opção que vem ganhando terreno no mercado financeiro, os títulos 

do Tesouro Direto, segue sendo apontada como uma boa opção, 
principalmente os títulos indexados à inflação. 

II. Outras opções que vem ganhando terreno no mercado financeiro, são os 
títulos do Tesouro Direto, que seguem sendo apontados como uma boa 
opção, principalmente os títulos que indexados à inflação. 

III. Outra opção ganhando terreno no mercado financeiro, é dos títulos do 
Tesouro Direto, que, como uma boa opção, são principalmente apontados 
os títulos indexados à inflação. 

 
A relação entre as ideias e a correção gramatical é respeitada apenas 
a) em I. 
b) em II. 
c) em III. 
d) em I e II. 
e) em I e III. 

 

A resposta correta está na letra “a”. Percebemos que a organizadora requer do 

candidato muita atenção para a preservação, na reescritura do texto, do seu sentido original.  

O novo texto deve ser construído com obediência às regras gramaticais. Numa só questão, 

exige-se conhecimento acerca de coerência, coesão e tópicos gramaticais. Portanto, a 

organizadora pede que o texto, em toda sua extensão comunicativa, seja reconstruído sem 

desvirtuamento da informação original, com o tratamento da língua-padrão que deve ser 

fielmente seguido em alguns contextos da interação. 

Nas provas da ESAF, ainda é forte o apelo às normas gramaticais em campos 

legislados a exemplo da ortografia e sequências textuais dificilmente vistas em produções 

linguísticas próprias da fala. É nessa perspectiva que, sem nenhum autoritarismo, as 

organizadoras de concursos públicos reconhecem a importância da língua-padrão. Como nos 

garante Neves (2009, p.157): 

 

autoritarismo é negar aos alunos que não têm a posse da norma prestigiada o 
acesso a esse padrão que lhes dará inclusão em estratos valorizados da 
sociedade, mas que, acima de tudo, lhes dará autonomia no uso da 
linguagem, pela multiplicação das possibilidades de escolha, caminho exato 
da maior probabilidade de adequação de registro. A escola é o foro 
institucionalmente preparado para colocar os falantes nas situações de uso 
prestigiado da língua, e isso tem de ser feito dentro do princípio de que a 
norma-padrão é um uso linguístico tão natural e legítimo quanto qualquer 
outro, e que dela tem o direito de apropriar-se todo e qualquer usuário da 
língua, a fim de que esteja preparado para versar em padrão adequado às 
diversas situações reais os seus enunciados. 
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Por outro lado, as provas da organizadora exploram alguns fenômenos da linguagem, 

principalmente a referenciação, a coerência e a coesão textuais, permitindo que a linguagem 

seja analisada não só como estrutura mas também como atividade de interação. 

 

 2.3.5  Fundação Getúlio Vargas (FGV) 

 

A Fundação Getúlio Vargas (FGV)14 auxilia as organizações a atingirem excelência 

nos seus processos de gestão. Com uma equipe de cerca de 300 especialistas, alia 

conhecimento teórico à experiência prática, oferecendo um conjunto de serviços direcionados 

às necessidades específicas de cada organização.  

Para Douglas (2012, p. 171), “a FGV é muito conhecida por quem fez OAB ou 

pretende fazer provas para o Poder Legislativo”.  Em suas provas, a FGV traz textos bem 

produzidos para interpretação e um vocabulário repleto de linguagem metafórica, em charges, 

tiras, quadrinhos etc. É comum a aplicação de questões sobre alguns fenômenos linguísticos 

como a ambiguidade, a referenciação, a coerência e a coesão textuais, mas, nas provas, 

concentram-se tópicos gramaticais referentes a termos da oração, período simples e período 

composto, orações coordenadas e subordinadas e orações reduzidas.  

Em termos de sentido, a organizadora exige o significado das palavras dentro do texto 

e esnobam conectivos que traduzem as mais variadas ideias em diferentes contextos 

comunicacionais. A questão a seguir, elaborada para o concurso da Secretaria de Estado de 

Fazenda do Rio de Janeiro – cargo de Analista de Controle Interno, em maio/2011 – FGV, 

nos dá sinais dessa prática: 

 

Nesse sentido, se a evasão tributária é uma doença social, seu combate ou 
tratamento não pode ficar restrito aos seus agentes; é necessário o 
envolvimento de toda a sociedade. 
 
 Assinale o termo que NÃO poderia ser colocado após o ponto e vírgula sob 
pena de provocar grave alteração de sentido. 
(A) portanto, 
(B) não obstante, 
(C) logo, 
(D) nesse sentido, 
(E) assim, 

 

                                                           
14 Informação obtida no site www.fgv.br>acesso em 22/05/13. 
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O termo que não pode ser posto após a palavra “agentes” (depois do ponto e vírgula), 

por provocar mudança de sentido, é “não obstante”.  Notemos que os demais conectivos 

usados na questão denotam a ideia de conclusão, ao passo que “não obstante” traduz a ideia 

de oposição. A organizadora utilizou aqui alguns mecanismos linguísticos da enunciação, ou 

seja, os operadores argumentativos, que, segundo Kock (1998, p.30), “têm por função indicar 

(”mostrar”) a força argumentativa dos enunciados, a direção (sentido) para o qual apontam”.     

 

 

2.5 As provas: avaliação e interação nos concursos públicos 

 

Avaliar é um processo complexo, mas extremamente necessário em todas as esferas da 

vida humana. Avalia-se o desempenho de uma pessoa no trabalho, por exemplo, para prever 

comportamentos futuros, identificar pontos fortes e fracos e, a partir disso, traçar ações para o 

aperfeiçoamento e melhoria do desempenho.  

Ao se submeter a provas de concursos públicos, o estudante também avalia o seu 

desempenho em termos de capacidade de assimilação de conteúdos, desenvolvimento do 

raciocínio e habilidade para leitura e interpretação, desenvolvendo planos de estudo para 

correção de falhas, adequação a novas metodologias de ensino etc. Como diz Perrenoud 

(1999, p.155), “acontecem fracassos que obrigam a fazer o balanço das aquisições; então não 

é mais possível remediar, deve-se tomar decisões de seleção ou de orientação”. 

É com base nas provas que, preliminarmente, as organizadoras de concursos 

consideram o candidato apto ou inapto para assumir determinada função em uma instituição 

pública. As provas, nos concursos, servem para verificar o nível de desempenho dos 

candidatos em relação a certos conteúdos e classificá-los em termos de aprovação e 

reprovação.  Para Medeiros (1971, p.4),  

 

as provas são apenas instrumentos para alcançar fins (como verificação, 
controle, diplomação etc.). Há que saber, portanto, escolher o tipo de prova 
que mais atenda aos propósitos em vista: oral, para o locutor de TV; prática, 
para o motorista; discursiva, para o redator de jornal; objetiva, para o 
domínio da maioria das matérias escolares e assim por diante.  

 

É verdade que, como atesta Luckesi (2000, p.169), “provas/exames separam os eleitos 

dos não-eleitos. Assim sendo, essa prática exclui uma parte dos alunos e admite, como 

aceitos, uma outra. Manifesta-se, pois, como uma prática seletiva” (grifos do autor). É nesse 

pressuposto que se apoiam as instituições públicas nos processos de seleção de pessoal. 
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Muito se discute a validade das provas como recurso de avaliação de desempenho 

porque, por trás delas, há fatores de toda ordem: pessoais, técnicos, emocionais e 

psicológicos. Mas, se ainda hoje, as universidades e escolas de todo o país aplicam provas 

como ferramenta de avaliação de desempenho dos seus alunos, naturalmente as instituições 

públicas adotam costumeiramente as provas escritas como recurso apropriado para avaliar e 

selecionar pessoal, de forma transparente e democrática. Nesse sentido, Perrenoud (1999, p. 

42) questiona: 

 

O que se vê nas aulas? Professores que observam e que hierarquizam 
práticas ou produtos tangíveis dessas práticas, essencialmente trabalhos 
escritos, que vão do texto livre, do dossiê ou da monografia às provas 
escolares clássicas, misturando, em proporções diversas, questões abertas, 
questões de múltipla escolha, formas a identificar, frases, expressões ou 
palavras a sublinhar, deslocar, circular, ligar, classificar, transformar, 
completar; verbos a conjugar; cálculos a efetuar, problemas a resolver, 
figuras, diagramas ou classificações a construir, textos a redigir ou explicar. 

 

Nos concursos públicos, não há como se adotar a avaliação contínua, feita ao longo de 

todo o ano, que se dilui no fluxo do trabalho cotidiano em aula, como pode acontecer nas 

escolas. É por esse motivo que o candidato a algum concurso público não pode ser visto como 

incompetente ou inapto para aprender, simplesmente porque não conseguiu excelência nas 

provas. O candidato deve ser persistente, disciplinado, antenado no seu objetivo que é a 

aprovação.  

Ainda não há outra alternativa para os concursos senão a prova escrita e, em alguns 

casos, a prova oral (na segunda fase de alguns concursos), artifício de que se valem as 

instituições públicas para avaliar os futuros servidores públicos. Aos candidatos aos concursos 

é ainda imposto um desempenho mínimo em cada disciplina, um mínimo necessário de 

efetiva aprendizagem que deve ser exigido, de acordo com Luckesi (2000, p.45), “em todas as 

condutas que são indispensáveis para se viver e exercer a cidadania, que significa a detenção 

de informações e a capacidade de estudar, pensar, refletir e dirigir as ações com adequação e 

saber”. 

Nem mesmo as instituições de ensino têm conseguido reformular seus programas e 

propostas didáticas no que diz respeito ao processo de avaliação do aluno. A escola ainda luta 

por uma avaliação da aprendizagem que articule efetivamente com um projeto pedagógico e 

com seu consequente projeto de ensino. Segundo Perrenoud (1999, p. 108), 
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frequentemente em ruptura com as didáticas tradicionais (e implicitamente 
com suas formas de avaliação cumulativa, a prova escrita ou oral), as novas 
didáticas não foram, em geral, muito imaginativas no que concerne à 
avaliação. Talvez porque, na mente dos reformuladores, a avaliação fica do 
lado das obrigações, da instituição, da tradição e eles aspiram a 
“desembaraçar-se delas”. Ou porque eles antecipam, com resignação, um 
“retorno do recalcado”, como se as práticas tradicionais de avaliação 
tivessem força suficiente para sobreviver a qualquer renovação e para se 
impor aos professores contra o espírito de toda nova pedagogia.    

 

Assim, nos concursos públicos, ao escolherem as provas como instrumento de seleção, 

naturalmente as organizadoras se revestem de algumas tendências e comportamentos 

peculiares que, muitas vezes, confundem até os candidatos mais bem preparados. Cabe então 

a cada candidato conhecer as estratégias utilizadas por cada organizadora na elaboração das 

provas e aperfeiçoar a cada dia o conhecimento acerca deste gênero discursivo: as provas 

objetivas. Como nos diz Bakhtin (2010, p.285), 

 

quanto melhor dominamos os gêneros tanto mais livremente os empregamos, 
tanto mais plena e nitidamente descobrimos neles a nossa individualidade 
(onde isso é possível e necessário), refletimos de modo mais flexível e sutil a 
situação regular da comunicação; em suma, realizamos de modo mais 
acabado o nosso livre projeto de discurso.  
 
 

2.6 Especificidades das provas de Português 
 

Passamos agora a discutir a importância de se conhecer as estratégias de comunicação 

da organizadora dos concursos no que se refere particularmente às provas de português. 

Primeiramente, admitimos que, em regra, os cursinhos preparatórios, que se espalham por 

todo o Brasil, utilizam modernas técnicas de ensino para a transmissão e assimilação de todo 

o conteúdo programático, a fim de que os candidatos tenham sucesso nas provas.  

Mas o candidato deve ainda conhecer a empresa organizadora do concurso, sua 

linguagem, isto é, as marcas linguísticas da enunciação ou da argumentação, porque a 

linguagem é um rico e poderoso fenômeno da comunicação. É a linguagem responsável pelo 

agir e pelo pensar do homem. Para Charaudeau (2010, p. 68), “pensamento e linguagem 

constituem-se um ao outro numa relação de reciprocidade”. Assim sendo, não podemos 

entender a enunciação como um processo monológico, nas provas de Português para 

concursos públicos. 

As provas são, ao contrário, eminentemente dialógicas. Há vários sujeitos envolvidos 

no processo de elaboração e execução de uma prova. Tanto o candidato ao concurso quanto o 
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elaborador das questões são avaliados, num processo de interação entre indivíduos 

socialmente organizados. Segundo Medeiros (1989, p. 21), 

 

os que acusam as provas objetivas de “só apurarem conhecimentos de 
informações”, “memorização”, na verdade incriminam quem as prepara. Se, em 
qualquer exame, não se incluem questões que exijam crítica, aplicação ou 
inferência, não se podem esperar tais resultados (a menos que se aceitem críticas 
e ilações do aluno à própria prova...). 

 

As provas de português devem, pois, caminhar para a interação entre os seus 

elaboradores e os candidatos, mostrando os fenômenos linguísticos e os diversos recursos 

coesivos que permitem orientar a argumentação dos enunciados.  Essa interação só pode 

acontecer por meio da linguagem, tal qual nos alerta Koch (1998, p.141): 

 

quando interagimos através da linguagem (quando nos propomos a jogar o 
“jogo”), temos sempre objetivos, fins a serem atingidos; há relações que 
desejamos estabelecer, efeitos que pretendemos causar, comportamentos que 
queremos ver desencadeados, isto é, pretendemos atuar sobre o(s) outro(s) de 
determinada maneira, obter dele(s) determinadas reações (verbais ou não 
verbais). É por isso que se pode afirmar que o uso da linguagem é 
essencialmente argumentativo: pretendemos orientar os enunciados que 
produzimos no sentido de determinadas conclusões (com exclusões de outras). 
Em outras palavras, procuramos dotar nossos enunciados de determinada força 
argumentativa. 
 

Numa prova de Língua Portuguesa para concurso público, o candidato precisa estar 

pronto para executar aquilo que lhe é imposto, atento às intenções da organizadora em cada 

questão, compreendendo as marcas linguísticas utilizadas para a construção dos enunciados, 

cuja forma de comunicação varia de uma organizadora para outra, como bem nos fala Bakhtin 

(2010, p.261):   

 

o emprego da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos) 
concretos e únicos, proferidos pelos integrantes desse ou daquele campo da 
atividade humana. Esses enunciados refletem as condições específicas e as 
finalidades de cada referido campo não só por seu conteúdo (temático) e pelo 
estilo de linguagem, ou seja, pela seleção dos recursos lexicais, fraseológicos e 
gramaticais da língua, mas, acima de tudo, por sua construção composicional. 
Todos esses três elementos – o conteúdo temático, o estilo e a construção 
composicional – estão indissoluvelmente ligados no todo do enunciado e são 
igualmente determinados pela especificidade de um determinado campo da 
comunicação. 
 

Explicitamente, as provas de Língua Portuguesa para concursos são elaboradas com 

base na língua culta, o que exige dos candidatos domínio da gramática normativa. No entanto, 
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observamos, nas provas, a presença de questões voltadas para a gramática do texto, uma 

ferramenta indispensável para se avançar na construção do sentido e da visão crítica, que 

requer dos candidatos o entendimento muito mais do teor do texto do que de sua estrutura 

frasal. 

Temos de reconhecer que, além do conhecimento de regras da gramática normativa, as 

organizadoras de concursos exigem que o candidato seja capaz de analisar fenômenos e 

recursos expressivos da linguagem, conhecer sua funcionalidade e operar com eles, 

entendendo que esses mecanismos são parte da linguagem viva e dinâmica, que representa, 

organiza e transmite pensamentos. A esse respeito, nos alerta Garcia (2000, p.7):   

 

 é justo que nós professores nos preocupemos apenas com a língua, que 
cuidemos apenas da gramática, que nos interessemos tanto pela colocação 
dos pronomes átonos, pelo emprego da crase, pelo acento diferencial, pela 
regência do verbo assistir? Já é tempo de zelarmos com mais assiduidade 
não só pelo polimento da frase, mas também e, principalmente, pela sua 
carga semântica, procurando dar aos jovens uma orientação capaz de levá-
los a pensar com clareza e objetividade para terem o que dizer e poderem 
expressar-se com eficácia. 

 

Como demonstração de que a linguagem e as particularidades estruturais do texto têm 

que ser rigorosamente consideradas, nas provas de português para concursos públicos, 

procedemos à análise da seguinte questão de interpretação de texto, elaborada pelo Cespe, 

para o concurso do TRT 5ª. Região – cargo de Técnico Judiciário – Especialidade: 

Informática – nível médio:  

 

Texto: Traficantes da maior facção criminosa do Rio de Janeiro executaram, 
em plena luz do dia, o diretor da penitenciária Bangu III, tenente-coronel PM 
José Roberto do Amaral Lourenço, o sétimo chefe de presídio do Rio de 
Janeiro morto em oito anos. O carro dele levou sessenta tiros. A ordem de 
execução teria partido de detentos em presídios federais, como represália ao 
rigor de Lourenço. 

                                           (O Globo, 17/10/2008 (com adaptações) 
 
Questão: Tendo o texto acima como referência inicial e considerando a 
abrangência do tema por ele focalizado, julgue os itens seguintes. 
I. Especialmente na periferia das grandes cidades brasileiras, os 

narcotraficantes costumam contratar crianças e jovens para atuarem em 
suas atividades criminosas. 

II. O texto sugere que as prisões brasileiras são, de fato, comandadas de fora 
para dentro, ou seja, são efetivamente controladas pelo poder  público. 

III. O que mais chamou a atenção no episódio narrado no texto foi o 
ineditismo desse tipo de ação criminosa. 
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O Cespe, ao solicitar que o candidato julgue os itens, espera que cada item seja 

considerado como “certo ou errado”.  Se observarmos bem, os itens II e III estão errados, pois 

o texto nos fornece informações diferentes. Segundo o texto, são os próprios traficantes os 

responsáveis pelo controle das ações criminosas. E não há ineditismo do crime, pois o texto 

afirma que o tenente-coronel é o sétimo chefe morto em oito anos.  

Se o candidato ao concurso não observar atentamente o enunciado das questões, pode 

considerar a informação do item I como “errada”, uma vez que esse dado não consta do texto. 

Contudo, o enunciado da questão pede que o candidato tome o texto como referência inicial e 

que considere ainda a abrangência do tema nele focalizado. Assim, atenta ao processo da 

interdisciplinaridade, a organizadora afere outros conhecimentos não presentes no texto a 

respeito do tema de que ele trata.  O candidato, portanto, não obterá êxito na prova se não 

conhecer a linguagem e a estratégia de comunicação de que se apropria a organizadora do 

concurso. 

Nos concursos públicos, certamente o sistema de provas será utilizado ainda por muito 

tempo, uma vez que se trata do mecanismo de seleção mais aceito pela sociedade atual. É 

difícil para o Estado selecionar servidores com base na avaliação de aprendizagem 

preconizada por muitos educadores. Diferentemente do modelo provas/exames, a avaliação de 

aprendizagem é um modelo de acolhimento para provocar a transformação, dado o seu caráter 

inclusivo e formador. Esse modelo só se concretiza na escola, na relação professor-aluno, 

pois, juntos, podem articular o instrumento de avaliação da aprendizagem mais condizente 

com os conteúdos planejados, ensinados e aprendidos. 
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3 GRAMÁTICA E TEXTO 

 

Diante das pesadas críticas atribuídas ao ensino de conteúdos gramaticais nas escolas, 

propomos, neste capítulo, a aplicação de tópicos gramaticais numa visão interativa da língua, 

que trata especificamente o texto como resultado da interação entre os diversos sujeitos da 

linguagem. Defendemos, assim, uma gramática que utilize as regras da norma culta a partir de 

um contexto comunicacional, para a produção de sentidos que cada texto pode estabelecer, 

levando o estudante a pensar e raciocinar, sem a preocupação com a memorização de 

nomenclaturas e classificações da língua.  

Em seguida, com base em questões de provas de português para concursos públicos, 

discutimos sobre a noção de texto e textualidade, analisando os fatores da textualidade 

“centrados no texto” (coesão e coerência textuais) e os fatores de textualidade “centrados no 

usuário” (situacionalidade, informatividade, intertextualidade, intencionalidade e 

aceitabilidade), propostos por Beaugrande & Dressler (1981). 

 

3.1 Por uma gramática que privilegie a produção do sentido 

 

O estudo das classificações morfológicas ou sintáticas da gramática é assunto para 

uma longa discussão. Muitos alunos e até professores abominam o estudo da gramática 

normativa por entender que suas regras - que ensinam a escrever e a falar a língua padrão de 

forma correta - não parecem ter nenhuma funcionalidade na comunicação que se trava entre 

as pessoas, cotidianamente. 

Para Perini (2000, p. 47), nenhuma disciplina suscita reações tão violentas quanto a 

gramática. Mas a crítica do autor se estende obviamente à gramática que se ensina nas escolas 

como disciplina e não à “gramática enquanto disciplina racional”. (PERINI, 2000, p. 52)  

Da mesma forma, Faraco (2008, p. 131) chega a nos dizer que a gramática é um bicho-

papão que sempre nos amedronta. Somos aterrorizados por uma série de termos e conceitos 

que exigem memorização, caso queiramos dominar as regras que nos são impostas “como 

intocáveis fenômenos da língua, os quais, pelo seu anacronismo e artificialismo, não fazem 

muito sentido para a maioria dos falantes contemporâneos do português no Brasil”. 

(FARACO,  2008, p. 129) 

Críticas ao prescritivismo da língua existem e sempre vão existir. Mas isso não é 

motivo para deixarmos de lado uma reflexão sobre uma importante mudança de concepção e 
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de prática no que diz respeito ao tratamento atribuído à gramática na disciplina Língua 

Portuguesa. Para Cameron (apud Marcuschi, 1995, p.5),  

 

o problema central do prescritivismo é sua tendência ao autoritarismo, 
elitismo e conservadorismo. Por outro lado, seria populismo e hipocrisia, se 
quiséssemos admitir que na língua tudo vale e qualquer coisa deveria ser 
aceita, pois a normatividade é inescapável. Contudo, normatividade não tem 
a ver com autoritarismo ou purismo e sim com regularidade e adequação nas 
atividades comunicativas. 

 

Em meio às críticas que se fazem ao ensino da gramática, este trabalho vem defender o 

estudo de conteúdos gramaticais de forma contextualizada e funcional, de modo a direcionar 

os estudantes para a necessária reflexão sobre os efeitos de sentido provocados pelo uso dos 

diferentes recursos expressivos de que dispõe nossa língua, com o apoio de questões de 

provas de português para concursos públicos destinados ao preenchimento de vagas nas 

diversas instâncias governamentais. 

 

3.1.1 Questionando a gramática normativa  

 

Perini (2008, p. 49) aponta três defeitos para o ensino da gramática: “primeiro, seus 

objetivos estão mal colocados; segundo, a metodologia adotada é seriamente inadequada; 

terceiro, a própria matéria carece de organização lógica”. 

Dentre os defeitos de que trata Perini, limitar-nos-emos, neste estudo, à análise da 

carência de organização lógica da disciplina.  Nesse sentido, questionam-se os conceitos 

atribuídos a certos fenômenos e conteúdos da língua por gramáticas tradicionais e compêndios 

gramaticais, muitas vezes insuficientes, incompletos ou vagos.   

 Como exemplo, o autor (2008, p. 53) cita o conceito de “Sujeito” dado por Celso 

Cunha, em sua Nova Gramática do Português Contemporâneo: “Sujeito é o ser sobre o qual se 

faz uma declaração”. Perini chama a atenção para a frase: “Na sala havia ainda três quadros 

do pintor”, classificada como oração sem sujeito pela impessoalidade do verbo “haver”, ao 

mesmo tempo em que nos questiona: “Nessa frase, não haveria uma declaração sobre a sala e 

também sobre os três quadros?” Portanto, para o autor, o conceito de “sujeito” não é 

respeitado em muitas orações cujos sujeitos são classificados como inexistentes. 

 Ao consultarmos a mesma gramática de Celso Cunha e Lindley Cintra, em sua 2ª. 

edição (1985), encontramos, por exemplo, no capítulo 16 (p. 566), enquadrado no grupo das 

conjunções coordenadas adversativas,  o conectivo “mas” e,  na página 572, o conectivo 
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“embora” pertencendo ao grupo das subordinadas concessivas, sem nenhum comentário que 

nos leve a entender a diferença entre esses conectivos. Ora, há pouco tempo, em nossas aulas 

de Língua Portuguesa para concursos públicos, os alunos ditaram as seguintes frases: (1) 

Joana se veste bem, mas é pobre e (2) Joana se veste bem, embora seja pobre. 

Os alunos percebiam a ideia de adversidade na oração (1) e a ideia de concessão na 

oração (2), por uma simples questão de memorização. Mas não viam diferença de sentido 

entre as duas orações. Para eles, tratava-se de uma idêntica informação a respeito de Joana, 

com caráter de contradição.  

Koch (1998, p.35) alerta para os sentidos evidenciados pelos conectivos “mas” e 

“embora”. Para a autora, do ponto de vista semântico, esses operadores argumentativos têm 

funcionamento parecido. Enquanto o “mas” emprega a “estratégia do suspense”, sinalizando 

que a informação pela qual o ouvinte vai se interessar é aquela que esse conectivo introduz, 

porque a ela se confere uma certa legitimidade, se dá uma certa acolhida no interior do 

discurso, o “embora” utiliza a “estratégia de antecipação”, mostrando de antemão que o 

argumento por ele introduzido vai ser anulado. Ao ouvinte, interessa mais a sentença que não 

contém o conectivo “embora”.  

Ressaltamos ainda que o conectivo “mas” vem acompanhado de verbo no indicativo 

(fato real e certo). Já a sentença formada pelo conectivo “embora” traz o verbo no subjuntivo, 

apontando para uma ação hipotética, possível. Na frase adversativa (1), interessa-nos a 

informação de que Joana é pobre e, na frase concessiva (2), o fato de que Joana se veste bem. 

Nenhuma gramática tradicional traz claramente detalhes sobre muitos itens 

gramaticais que, na maioria das vezes, nos deixam aéreos, perplexos e inseguros.  A 

preocupação consiste apenas no conjunto de regras que forma a gramática normativa, 

excluindo-se qualquer possibilidade de reflexão e análise. Como diz Possenti (2004, p. 17), 

“as razões pelas quais não se aprende, ou se aprende mas não se usa um dialeto padrão, são de 

outra ordem, e têm a ver em grande parte com os valores sociais dominantes e um pouco com 

estratégias escolares discutíveis”. 

A questão é que a gramática costuma apresentar regras e princípios que não se 

propõem a fornecer uma explicação, mas, sim, um modelo que dificilmente conseguiremos 

acompanhar e dominar totalmente. Segundo Perini (2000, p. 56), 

 

precisamos de melhores gramáticas: mas de acordo com a linguagem atual, 
preocupadas com a descrição da língua e não com receitas de como as 
pessoas deveriam falar ou escrever. E, acima de tudo, precisamos de 
gramáticas que façam sentido (grifo do autor), isto é, que tenham lógica. Que 
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as definições sejam compreensíveis e que sejam respeitadas em todo o 
trabalho. 

 

Ao examinarmos atentamente as duas questões de provas de português para concursos 

públicos, a seguir, perceberemos que os elaboradores dos concursos já enfatizam os sentidos 

que os conectivos “mas” e “embora” assumem nos textos, dispensando-se de vez a 

memorização, o que faz do estudo da língua uma prática agradável e interessante. Vejamos: 

 

(FCC - TRT 11ª. Região - Analista Judiciário - Área Apoio Especializado -
Especialidade Enfermagem - janeiro/2012) 
“O Brasil depende da região para produzir mais energia e não sou contra a 
expansão da rede de usinas aqui, mas é preciso cautela, para não repetir erros 
do passado”. 
 
O segmento grifado acima denota 
(A) finalidade decorrente do próprio desenvolvimento do texto. 
(B) ressalva em correlação com o sentido da afirmativa anterior. 
(C) temporalidade necessária à concretização da ação prevista. 
(D) causa que justifica o posicionamento do pesquisador. 
(E) condição para a realização da hipótese anterior a ele. 

 

A resposta certa atribuída à questão está na alternativa “b”. Ao introduzir uma oração 

com o uso do “mas”, o autor do texto faz uma ressalva, um alerta em relação ao período 

anterior, preparando o ouvinte para receber a informação introduzida pelo “mas”. Vejamos, 

agora, outra questão de prova em que se evidencia o uso do conectivo “embora”: 

 

(CESPE – Governo do  Estado do Ceará -  Inspetor de Polícia de 1ª. Classe -  
Nível médio – 2012) 
Texto: O cientista político Phillippe Schmitter argumentou que, embora a 
situação europeia seja singular, seu progresso para além do Estado nacional 
tem uma pertinência mais genérica, pois “o contexto contemporâneo 
favorece sistematicamente a transformação dos Estados em confederatii, 
condominii ou federatii, numa variedade de contextos”. 
 
Questão: No texto, o conector “embora” introduz um conteúdo que, mesmo 
sendo contrário à proposição contida no trecho “seu progresso para além do 
Estado nacional tem uma pertinência mais genérica”  não a invalida. 
 

A resposta dada ao item é, portanto, “certo”. Descarta-se a informação constituída pelo 

“embora” e torna-se válido o argumento de que “seu progresso para além do Estado nacional 

tem uma pertinência mais genérica”. Como assinala Faraco (2008, p. 159), 

 

estudar as conjunções tem sentido se o fizermos explorando suas funções 
textuais, como parte do trabalho de controle dos processos estruturadores do 
texto; ou se o fizermos explorando as correlações sinonímicas de 
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construções coordenadas e subordinadas, como parte do estudo dos recursos 
expressivos à disposição dos falantes. 

 

 Retomando a falta de organização lógica no ensino da gramática, apontada por Perini 

(2008), registramos aqui a falha de gramáticas tradicionais na sequenciação dos assuntos. Por 

exemplo, Cegalla15, em sua Novíssima Gramática da Língua Portuguesa – 48ª. edição – 2008 

(p. 283),  consagra o uso do sinal indicativo da crase nas locuções conjuntivas “à medida 

que”, “à proporção que” etc,  antes mesmo de tratar das conjunções coordenadas e 

subordinadas, apresentadas somente  a partir da página 289.   Mais uma vez Faraco nos 

adverte (2008, p. 158):  

 

estudar um conjunto de temas gramaticais (normalmente listados pelo índice 
das gramáticas e postos numa sequência desprovida de qualquer articulação 
funcional) pelo simples fato de estudá-los – prática corriqueira e tradicional 
da escola – não tem a menor razão de ser. 

 

3.1.2 Construindo sentidos 

 

Constatamos, neste estudo, que algumas elaboradoras de provas de português para 

concursos públicos começam a se desvencilhar da gramática tradicional e passam a 

recontextualizar a língua tomando-a em seus contextos de usos, com ênfase em mecanismos 

geradores de sentidos, nos textos, enunciados e sentenças, observando aspectos, como diz 

Marcuschi (2008, p. 16), “sociointerativos, sociodiscursivos, socioconstrutivos e assim por 

diante”.  

Assim nos diz Oliveira (2002, p.1): ”por ação (de produção de sentido) entendo a 

utilização de nosso conhecimento de mundo, de nossas habilidades cognitivas para controlar a 

produção de sentido a partir dos recursos linguísticos disponíveis”.  A esse respeito, Koch 

(2009, p.103) acrescenta: 

 

                                                           
15 O professor Domingos Paschoal Cegalla, autor da Novíssima Gramática da Língua Portuguesa, publicada em 
1964, faleceu recentemente, em 17/02/2013, aos 92 anos. Segundo Marcos Bagno, linguista e escritor, “a obra 
continua à venda até hoje, apesar de não fazer jus de forma alguma  ao "novíssima" do título. Com o 
desaparecimento de Cegalla se encerra a história da gramaticografia brasileira baseada na doutrina tradicional de 
inspiração greco-romana e de ideologia marcadamente normativo-prescritiva. A publicação, em 1999, da 39ª. 
edição da Moderna Gramática Portuguesa, de Evanildo Bechara, deu início a um novo ciclo de produção de 
obras gramaticais no Brasil. A partir de agora, é impossível desprezar os avanços das teorias linguísticas e os 
progressos alcançados por elas no desvendamento (em bases científicas sólidas) do funcionamento das línguas 
humanas”(Blog da EMEF João da Silva, acesso em 24/02/13). 
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as estratégias textual-discursivas que constituem grande centro de interesse 
da Linguística Textual desde o final da década de 80, dizem respeito às 
escolhas operadas pelos produtores do texto sobre o material linguístico que 
têm à disposição, objetivando orientar o interlocutor na construção do 
sentido.  

 

Por sua vez, Ducrot (1987) estabelece uma diferença entre significação e sentido. Para 

o autor, a significação está na frase, pertence ao nível da língua enquanto sistema. Já o 

sentido, que pertence ao nível do enunciado, é, segundo Ducrot (1987, p. 172), “uma 

construção que o falante realiza levando em conta a situação de discurso, a partir das 

instruções especificadas na significação”.  

Passemos à analise da questão a seguir, elaborada pela Fundação Cesgranrio, para o 

concurso público da Petrobras - Profissional Junior – Serviço Social – 2011): 

 

A expressão em que a retirada do sinal indicativo de crase altera o sentido da 
sentença é 
 
(A) Chegou à noite. 
(B) Devolveu o livro à Maria. 
(C) Dei o presente à sua irmã. 
(D) O menino foi até à porta do circo.  
(E) O circo voltou à minha cidade. 

 

A resposta correta está na letra “a”.  Na frase “Chegou à noite”, a expressão “à noite” 

é adjunto adverbial de tempo. Se reescrevermos a frase sem a crase (“Chegou a noite”), a 

expressão “a noite” passa a ser sujeito, surgindo daí um novo sentido: “surgiu, apareceu a 

noite; foi-se embora o dia”. Na letra “a” da questão, o elaborador da prova produziu o 

seguinte sentido: alguém chegou assim que anoiteceu, ou seja, a chegada de alguma pessoa 

nem se deu pela manhã nem pela tarde.  

Para construir o novo sentido atribuído ao enunciado sem a crase antes da palavra 

“noite”, o candidato ao concurso deverá tecer os sentidos do novo texto, “levando em conta o 

seu conhecimento de mundo, suas práticas comunicativas, sua cultura, sua história, para 

construir os prováveis sentidos no evento comunicativo”. (CAVALCANTE, 2012, p.19)  

Nas demais alternativas da questão, o uso da crase é facultativo. Mantendo-se ou não o 

sinal indicativo da crase, o sentido de cada enunciado não se altera. Percebemos nitidamente 

que o elaborador da prova usou o fenômeno da crase na perspectiva da produção e 

compreensão de sentidos. 

Dessa forma, constatamos que, nos últimos anos, as organizadoras de concursos 

públicos começam - ainda que timidamente - a elaborar questões de provas de português em 
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que se prevalecem a produção e a recepção de sentidos, utilizando tópicos gramaticais em 

textos que podem mudar de sentidos, a depender de sua configuração linguística. Para 

Marcuschi (2008, p. 57), 

 

dizer que a análise da língua se limita à sintaxe é reduzir a língua a algo 
muito delimitado, pois os aspectos textuais e discursivos, bem como as 
questões pragmáticas, sociais e cognitivas são muito relevantes e daí não se 
pode evitar de considerar o funcionamento da língua em textos realizados em 
gêneros.  

 

Como vimos, o assunto gramatical “crase” é exigido nos editais de praticamente todos 

os concursos para empregos públicos. Mas, felizmente, algumas organizadoras de provas já 

abordam o tema considerando que uma mesma frase pode ser dita em contextos diferentes, a 

depender do uso de elementos lexicais, semânticos, sintáticos etc. É nesse sentido que 

Cavalcante (2012, p. 18) define texto: “o que faz o texto ser um texto é um conjunto de 

fatores, acionados para cada situação de interação, que determinam a coerência dos 

enunciados”. 

Procedamos ainda à análise da questão que se segue: 

 

(Cesgranrio – ANP – Técnico Administrativo – 2008) A retirada da vírgula 
só NÃO modifica o sentido de uma das sentenças abaixo. Qual? 
 
a)  O jornal entrevistou cientistas, políticos e agricultores. 
b)  Os  profetas  recebem  apelidos pitorescos, de acordo com o método de   
observação. 
c)  Ontem conhecemos aquele profeta da chuva, que nasceu em Quixadá. 
d)  Erasmo, diz se vai chover no próximo mês. 
e)  Existem profetas dos animais, das águas e das estrelas. 

 

A única frase que permite a retirada da vírgula sem alteração de sentido está na letra 

“b”.  O elaborador da questão utilizou o tópico gramatical “vírgula” para demonstrar que, em 

determinados contextos, os enunciados passam a ter outro sentido, a depender da pontuação 

(no caso, o novo sentido, nas outras alternativas, é gerado com a exclusão da vírgula). Nessa 

questão, o candidato ao concurso deverá reconhecer as relações de coerência possíveis para 

cada sentença, com e sem o emprego da vírgula, ativando conhecimentos armazenados na 

memória para construir, a partir da exclusão da vírgula, um novo sentido para cada texto.  

Ao possibilitar a exclusão das vírgulas nos enunciados “a”, “c”, “d” e “e”, o 

elaborador da questão produz um novo sentido para cada texto, que deverá ser investigado e 
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compreendido pelo candidato ao concurso. Para Marcuschi (2012, p. 16), “um texto pode 

ultrapassar e até violar regras da gramática da frase, mas isto é sempre feito por alguma 

motivação interna, sendo assim um nível autônomo de investigação”. 

Mas não há dúvida de que as questões dos concursos públicos são organizadas de 

acordo com a gramática culta, pois, como diz Marcuschi (2008, p.56), “não existe 

possibilidade de trabalhar a língua sem atinar para o sistema”. No entanto, o próprio 

Marcuschi adverte (2008, p. 57): ”a gramática tem uma função sociocognitiva relevante [...] O 

problema é fazer de uma metalinguagem técnica e de uma análise formal o centro do trabalho 

com a língua”.  

Assim sendo, todo sujeito situa-se no contexto sócio-histórico do meio em que vive, 

num tempo e espaço concretos. Ao ocupar um lugar no discurso e, na relação com o outro, é 

que o sujeito constrói sentidos. Dessa forma, a língua passa a ser considerada como não 

transparente, sujeita a deslizes, ambiguidade e opacidade, o que supõe não existir sentido 

literal na língua. Heine (2011, p.337), ao analisar a língua com base na corrente dos estudos 

da linguagem conhecida como Análise do Discurso (AD), atesta: 

 

a língua não é transparente, e, consequentemente, o sentido não é 
depreendido simplesmente por meio das unidades linguísticas, ou seja, 
pautando-se apenas na imanência do sistema linguístico; nem, por outro 
lado, diz respeito a um sentido construído a partir dos pressupostos da 
pragmática, por exemplo, que resolve o problema da construção do sentido, 
considerando a intenção dos interlocutores do discurso, bem como o 
contexto imediato que envolve a situação comunicativa. Para a AD, o 
sentido é sobretudo um “efeito de sentido”. Mas, o que significa um efeito de 
sentido? Significa que o sentido decorre das enunciações, atos que se dão no 
interior de formações discursivas (FDs). Conceituando, de um modo bem 
simples, pode-se dizer que a FD é aquilo que pode e deve ser dito a partir de 
uma certa posição ideológica. E o que se entende por formação ideológica 
(FI)? Esta pode ser definida como o conjunto de enunciados sobre 
determinados temas, que estão presos às posições ideológicas dos sujeitos 
sociais e que, por isso, determinam a produção de sentidos no processo 
enunciativo. Representa, pois, o conjunto de elementos (comportamentos, 
representações, atitudes, ideias etc), que reproduzem o lugar social ocupado 
por determinados grupos em uma dada conjuntura. Assim, uma formação 
ideológica carrega em si o embate da luta de classes, representando as 
ideologias das classes dominantes e dominadas. 

 
 

Mas não há como negar: em algumas provas analisadas de diversos concursos para 

empregos públicos, ainda se concentram questões elaboradas a partir da gramática tradicional, 

exigindo dos candidatos preparo prévio e muita memorização de regras gramaticais. Citamos 

aqui duas questões referentes a “vozes do verbo”, elaboradas pela Fundação Carlos Chagas 
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(FCC) e Fundação Cesgranrio. Percebemos nitidamente que cada organizadora possui suas 

próprias marcas linguísticas, revestindo-se de algumas tendências e comportamentos 

peculiares que, muitas vezes, confundem até os candidatos mais bem preparados. Analisemos 

a questão da FCC: 

 

(FCC – TRT/MG – Analista Judiciário – Execução de Mandatos – 
novembro/2009)  
A frase em que se admite transposição da forma verbal para a voz passiva é: 
 
A) Pude assistir a um documentário sobre a atuação dos irmãos Vilas-Boas. 
(B) Cláudio Vilas-Boas estava consciente da tensão daquele momento. 
(C) O documentário viria a assumir o valor de um testamento. 
(D) São muito impressionantes os gestos de recusa do chefe indígena. 
(E) Mais que bem armada, melhor se essa cultura fosse mais justa. 

 

A alternativa “c” contém a resposta correta. A questão requer conhecimento 

gramatical acerca das vozes ativa e passiva dos verbos. Para acertar a questão, o candidato ao 

concurso deve conhecer as regras que cuidam da conversão da voz ativa para a voz passiva, 

sem alterar substancialmente o sentido da frase. Deverá ter memorizado que apenas os VTD 

(verbo transitivo direto) e os VTDI (verbo transitivo direto e indireto) permitem a conversão 

da voz ativa em passiva e vice-versa. Deverá saber que, por outro lado, a conversão de uma 

voz verbal para outra não acontece se os verbos são intransitivos (VI), verbos transitivos 

indiretos (VTI) e verbos de ligação (VL).  

  Já a questão abaixo elaborada pela Cesgranrio – concurso ANP - Técnico 

Administrativo, 2008 – nível médio, que trata do mesmo assunto (vozes verbais), passa a 

exigir não mais a memorização e sim o raciocínio do candidato para a percepção dos sentidos 

que se estabelecem em cada enunciado. Vejamos a questão, acompanhada dos nossos 

comentários:  

 

A mudança da voz verbal nas frases correspondentes I e II está correta, tanto 
sintática quanto semanticamente, em: 
a) I.   sertanejos que foram perseguidos 

II.  sertanejos que perseguiram 
b) I.    pelas secas que eles previram 

II.   pelas secas que por eles foram previstas 
c) I.    um encontro que ocorre há doze anos 

II.   um encontro ocorrido há doze anos 
d) I.    os profetas estão desaparecendo 

II.   os profetas desapareceram 
e) I.    os profetas não se intimidam com o peso 

II.   os profetas não ficaram intimidados com o peso 
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Para responder corretamente a essa questão, o candidato precisa compreender a 

linguagem e as práticas discursivas adotadas pela organizadora do concurso. Deve entender 

que, na questão, o elaborador introduziu em quatro alternativas dois enunciados com sentidos 

diferentes. Pede-se, assim, que o candidato marque a alternativa que contém as frases I e II, 

sintática e semanticamente corretas. A questão exige muito mais análise interpretativa do que  

conhecimento da regra gramatical propriamente dita.  O candidato poderá acertar a questão se 

entender que se encaixam, entre os itens I e II de cada alternativa, enunciados que reproduzem 

discursos totalmente opostos (à exceção da alternativa “b”, a correta).  

Assim sendo, a única alternativa cujas frases estão sintaticamente corretas no que diz 

respeito à voz verbal e cujos sentidos se mantêm é a letra “b”, comprovando o que Brait 

(2008, p.24) nos fala a respeito de uma das características da teoria/análise dialógica do 

discurso, que é “não aplicar conceitos a fim de compreender um discurso, mas deixar que os 

discursos revelem sua forma de produzir sentido, a partir do ponto de vista dialógico, num 

embate”.  

Deste modo, a linguagem, como objeto de ensino, deve ser analisada em seu 

funcionamento nos textos, entendidos como sendo uma das mais importantes práticas sociais, 

para proporcionar a observação e o emprego de certos recursos expressivos nos mais diversos 

contextos do cotidiano, seja através do texto oral, seja através do texto escrito.   

As questões gramaticais, nos dias de hoje, tendem a ser aplicadas ao texto, um evento 

comunicativo com uma proposta de sentido, por meio da “gramática do texto”. Se bem que 

Marcuschi (2008, p.73) sustenta que já não se fala mais em “gramática do texto”. Para o 

autor, essa ideia exige um conjunto de regras para a construção de um bom texto, “o que se 

sabe ser impossível, pois o texto não é uma unidade formal que pode ser definida e 

determinada por um conjunto de propriedades puramente componenciais e intrínsecas”.  

Nesse caso, no lugar de “gramática do texto”, passamos a utilizar a expressão “Teoria 

do Texto” ou “Linguística do Texto”, como nos propõe Koch (2001, p. 57-58): 

 

Se todos os textos são em princípio aceitáveis, não é possível uma gramática 
com regras que distinguem entre textos e não textos. Por isso, passou-se à 
construção de Teoria do Texto ou Linguística do Texto, que é constituída de 
princípios e/ou modelos cujo objetivo não é predizer a boa forma ou má-
formação dos textos, mas permitir representar os processos e mecanismos de 
tratamento dos dados textuais que os usuários põem em ação quando buscam 
compreender e interpretar uma sequência linguística, estabelecendo o seu 
sentido e, portanto, calculando sua coerência.  
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Dessa forma, as organizadoras aos poucos se voltam para a construção do sentido nas 

mais variadas situações de comunicação, utilizando-se dos mecanismos da Linguística 

Textual, para permitir que os estudantes sejam capazes de interagir com sucesso nas diversas 

práticas sociais de linguagem. Nas provas, o texto, no seu todo, passa a cumprir a sua real 

função, que pode ser identificada num jogo específico de determinada situação 

sociocomunicativa. 

Mas, para a compreensão da nossa língua e de sua estrutura gramatical, bem como 

para a análise dos procedimentos linguísticos e lógicos usados por cada enunciador para 

convencer seu enunciatário, há muita pesquisa a ser desenvolvida por todos nós que lidamos 

com a produção textual e, por conseguinte, com a gramática, seja ela normativa, descritiva ou 

internalizada. É o que nos confirma Perini (2000, p. 85): 

 

Para quem gosta de certezas e seguranças, tenho más notícias: a gramática 
não está pronta. Para quem gosta de desafios, tenho boas notícias: a 
gramática não está pronta. Um mundo de questões e problemas continua sem 
solução, à espera de novas ideias, novas teorias, novas análises, novas 
cabeças.   

 

Nas provas de português para concursos públicos, mais do que memorização, as 

organizadoras devem priorizar a capacidade de raciocínio, de forma que cada candidato aos 

concursos se sirva do seu potencial de observação para colher impressões, formar juízos e 

descobrir as intenções dos elaboradores das provas. 

 

3.2.  Linguística Textual, texto e textualidade 

 

Nesta seção, apresentamos as fases da Linguística Textual, discutindo o texto 

enquanto objeto que se ancora tanto nas relações semânticas e lexicais, que se dão entre os 

elementos no interior do próprio texto, quanto no contexto situacional, em que se cruzam as 

condições culturais, sociais, históricas e cognitivas (os conhecimentos individuais e coletivos) 

de produtores e recebedores de textos. 

 

3.2.1  A Linguística Textual 

 

Foi na década de 60, na Europa, especialmente na Alemanha, que a Linguística 

Textual começou a desenvolver-se como ciência da estrutura e do funcionamento dos textos. 
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Segundo Marcuschi (2012, p. 12), três grandes momentos podem ser observados na 

evolução das pesquisas da Linguística Textual. Num primeiro momento, são enfatizadas as 

relações interfrasais ou transfrasais; num segundo momento, dá-se importância à gramática 

textual; num terceiro momento, evidencia-se a linguística do texto ou a construção das teorias 

textuais. 

A Linguística Textual teve por preocupação básica, primeiramente, o estudo dos 

mecanismos interfrásticos que são “parte do sistema gramatical da língua, cujo uso garantiria 

a duas ou mais sequências o estatuto de texto”.  (KOCH, 2009, p. 3) Assim, portanto, antes da 

década de 1960, as pesquisas linguísticas limitavam-se ao estudo da frase, ou seja, a 

fonologia, a morfologia e a sintaxe frasal, sem considerar os aspectos semânticos e 

contextuais nas diversas situações de comunicação.    

Uma língua não pode funcionar considerando apenas unidades soltas e isoladas, como 

os fonemas, os morfemas, as palavras, as sentenças construídas sem nenhum contexto. O 

texto não pode se materializar apenas no nível do sistema formal, pois deve atentar também 

para o nível do uso. Assim postula Bakhtin (2010, p.289): 

 
A língua como sistema possui, evidentemente, um rico arsenal de recursos 
linguísticos – lexicais, morfológicos e sintáticos -  para exprimir a posição 
emocionalmente valorativa do falante, mas todos esses recursos enquanto 
recursos da língua são absolutamente neutros em relação a qualquer 
avaliação real determinada. 

           A gramática textual, em seu segundo momento, demonstrou que o falante é dotado de 

uma competência linguísitica que lhe permite reconhecer e produzir textos coerentes.   Para 

Heine (2012, p. 175), nos dois primeiros momentos, “a análise de um texto se atinha, apenas, 

ao cotexto, o texto enquanto código linguístico, excluindo, destarte, o sujeito e todo 

conhecimento a ele inerente”. Como assinala Marcuschi (2012, p. 16), a gramática do texto 

“ainda não definiu satisfatoriamente seu objeto nem montou suas categorias claramente. 

Dispõe, porém, um dogma de fê: o texto é uma unidade linguística hierarquicamente superior 

à frase. E uma certeza: a gramática de frase não dá conta do texto”. 

           A teoria do texto, propriamente dita, que surge num terceiro momento, veio focar os 

fatores de produção, recepção e interpretação de textos. Nessa fase, o contexto pragmático 

ganha relevância para a compreensão do texto.  Um grande avanço foi dado na nossa língua, 

em relação a aspectos semânticos e contextuais que abrangem as diversas situações 

comunicacionais, pois, antes, “as pesquisas linguísticas tinham como limite o estudo da frase  

-  fonologia, morfologia e sintaxe frasal”. (MARCUSCHI, 2008, p.74)   
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            Segundo Marcuschi (2008, p.75), de uma maneira geral, as diversas vertentes da 

Linguística Textual aceitam as seguintes posições: 

 
a) A LT é uma perspectiva de trabalho que observa o funcionamento da língua em uso e 

não in vitro. Trata-se de uma perspectiva orientada por dados autênticos e não pela 

introspecção, mas, apesar disso, sua preocupação não é descritiva. 

b) A LT funda numa concepção de língua em que a preocupação maior recai nos 

processos (sociocognitivos) e não no produto. 

c) A LT não se dedica ao estudo das propriedades gerais da língua, como o faz a 

linguística clássica, que se dedica aos subdomínios estáveis do sistema, tais como a 

fonologia, a morfologia e a sintaxe, reduzindo assim o campo de análise e descrição. 

d) A LT dedica-se a domínios mais flutuantes ou dinâmicos, como observa Beaugrande 

(1997), tais como a concatenação de enunciados, a produção de sentido, a pragmática, 

os processos de compreensão, as operações cognitivas, a diferença entre os gêneros 

textuais, a inserção da linguagem em contextos, o aspecto social e o funcionamento 

discursivo da língua. Trata-se de uma linguística da enunciação em oposição a uma 

linguística do enunciado ou do significante. 

e) A LT tem como ponto central de suas preocupações atuais as relações dinâmicas entre 

a teoria e a prática, entre o processamento e o uso do texto. 

 
            A Linguística Textul (LT) assume, nos dias atuais, uma nova fase: a tendência 

sociocognitivista e interacional defendida por Koch (2009, p.169).  As pesquisas da LT, ao 

tomarem a língua como uma prática social, começam, no dizer de Heine (2008,p. 335), “ a  

dar sinais de um quarto momento para a LT — o momento cognitivista de cunho 

sociopragmático, embora a literatura pertinente ainda não o reconheça efetivamente como 

uma nova fase da LT”. Dessa forma, Heine (2008) propõe um novo momento para a 

Linguística Textual, considerando especialmente estas reflexões: “o conceito do sujeito social, 

a noção de referenciação (MONDADA, 1995), a consideração de aspectos da obra do filósofo 

Bakhtin, a exemplo do dialogismo, dos gêneros do discurso etc” 

 

 

3.2.2  O que é texto 
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Na imanência do sistema linguístico, o texto é uma sequência lógica de sentenças. 

Mas, se levarmos em consideração outros aspectos de maior amplitude que os aspectos 

puramente linguísticos, diremos que todo texto serve para favorecer a comunicação.  

Para Beaugrande (1997, apud MARCUSHI, 2008, p. 72), “o texto é um evento 

comunicativo em que convergem ações linguísticas, sociais e cognitivas”. Marcuschi (2008, 

p. 80), que vê uma riqueza de aspectos nessa definição, enumera as seguintes implicações 

diretas vindas da posição de Beaugrande, a saber: 

 

1. o texto é visto como um sistema de conexões entre vários elementos, tais como: 

sons, palavras, enunciados, significações, participantes, contextos, ações etc. 

2. o texto é construído numa orientação de multissistemas, ou seja, envolve tanto 

aspectos linguísticos como não linguísticos no seu processamento (imagem, 

música) e o texto se torna em geral multimodal. 

3. o texto é um evento interativo e não se dá como um artefato monológico e 

solitário, sendo sempre um processo e uma coprodução (coautoria em vários 

níveis); 

4. o texto compõe-se de elementos que são multifuncionais sob vários aspectos, tais 

como: um som, uma palavra, uma significação, uma instrução etc e deve ser 

processado com esta multifuncionalidade. 

 

Segundo Bronckart (2003, p.75), texto é “toda unidade de produção de linguagem 

situada, acabada e auto-suficiente (do ponto de vista da ação ou da comunicação)”. Deste 

modo, a auto-suficiência do texto está no fato discursivo, construído na perspectiva da 

inserção cultural, social, histórica e cognitiva, envolvendo os conhecimentos individuais e 

coletivos. Para Koch (2001, p.49), “os que interagem numa situação comunicativa sempre se 

tornam mutuamente cooperativos, isto é, como querendo consumar uma intenção 

comunicativa”.  

Todo texto é uma proposta de sentido, um evento comunicativo que se dá na relação 

interativa entre os sujeitos da comunicação. Um texto não pode ser visto com um artefato ou 

produto pronto e acabado simplesmente na sua organização interna do discurso, na sua 

estruturação linguística. De acordo com Heine (2012, p. 178), 

 

Considera-se o texto, como evento dialógico, linguístico-semiótico, falado, 
escrito, abarcando, pois, não somente o signo verbal, mas também os demais 
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signos no seio social (imagens, sinais, gestos, meneios da cabeça, elementos 
pictóricos, gráficos etc). Assim compreendido, apresenta-se constituído de 
duas camadas que se imbricam mutuamente: a camada linguístico-formal, 
que consiste dos princípios morfofonológicos, sintáticos, semânticos; e a 
camada histórico-discursiva, caracterizada pelo processamento de sentidos 
inferenciais e efetivada a partir de diferentes estratégias (conhecimentos de 
mundo, conhecimentos partilhados, intencionais, conhecimentos ideológicos, 
dentre outros) que vão alicerçar a construção desses sentidos.  
 

 Toda nossa produção linguística se processa por meio de textos e não à base de 

unidades isoladas, tais como os fonemas, os morfemas ou palavras soltas. Os sentidos 

produzidos pelas palavras não são fixos, muito menos preestabelecidos. São, ao contrário, o 

resultado de uma construção social, de uma interpretação da realidade. Deste modo, o texto 

vai além das palavras e orações para se constituir numa unidade de sentido. Como bem 

assinala Bakhtin (2010, p.287), 

 

Qualquer oração pode figurar como enunciado acabado, mas, neste caso, é 
completada por uma série de elementos muito substanciais de índole não 
gramatical, que lhe modificam a natureza pela raiz. E é essa circunstância 
que serve de causa a uma aberração sintática especial: ao analisar-se uma 
oração isolada, destacada do contexto, inventa-se promovê-la a um 
enunciado pleno. 

       

3.2.3  O que é textualidade 

 

Textualidade é o conjunto de características ou fatores que transformam as sequências 

de frases em um texto, possibilitando que o texto seja, de acordo com Koch (2009, XII, 

introdução) “lugar de interação entre atores sociais e de construção interacional de sentidos 

(concepção de base sociocognitiva-interacional)”. Nessa perspectiva, o texto passa a ser um 

todo que exige do leitor a mobilização dos conhecimentos prévios, dos conhecimentos de 

mundo e das estruturas cognitivas.   

Segundo Beaugrande & Dressler (1981, apud Costa Val, 1999, p. 5), a textualidade 

reúne sete critérios: coesão, coerência, situacionalidade, informatividade, intertextualidade, 

intencionalidade e aceitabilidade.. Nesta seção, faremos uma breve análise dos cinco últimos 

critérios, fatores pragmáticos presentes em todo o processo sociocomunicativo da 

textualidade. 

 

3.2.3.1 A intencionalidade e a aceitabilidade    
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Tomemos por base a questão de uma prova de português elaborada pela Universidade 

Federal de Mato Grosso - UFMT16, para o Processo Seletivo para Ingresso por Transferência 

Facultativa – 1ª. Fase – 2008: 

 
Figura 1 - Questão de prova – Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) - 2008 

Sobre os recursos linguísticos que marcam a intencionalidade pretendida 
pelo produtor, marque V ou F. 
( ) Escolha de três palavras do mesmo campo lexical. 
(  ) Estrutura própria da sintaxe oral. 
( ) Registro coloquial no uso do verbo ter pelo haver. 
( ) Respeito às regras da sintaxe da escrita padrão. 
 
Assinale a sequência correta. 
A) V, V, V, F 
B) V, V, F, F 
C) F, V, V, F 
D) F, F, V, V 
E) V, F, F, V 

 

O autor do texto inserido na tira acima teve, ao produzi-lo, uma clara intenção 

comunicativa: criticar com uma dose de humor a realidade socioeconômica de brasileiros que 

vivem em extrema pobreza.  Para isso, usou três palavras do mesmo campo lexical, serviu-se 

de uma estrutura própria da sintaxe oral e do registro coloquial no uso do verbo “ter”  pelo 

verbo “haver” (resposta correta está na letra “a”).  Com esse texto, podemos analisar dois 

critérios da textualidade: a intencionalidade e a aceitabilidade. 

A intencionalidade, princípio de textualidade centrado basicamente no produtor do 

texto, serve para, entre outros objetivos, informar, impressionar e convencer o leitor, Ou 

melhor: “a intencionalidade diz respeito ao valor ilocutório do discurso, elemento da maior 
                                                           
16 A Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) foi criada através da Lei 5.647, de 10 de dezembro de 1970. 
A expansão quantitativa e qualitativa da UFMT faz dela a mais abrangente instituição de ensino superior no 
Estado. Tem por objetivo promover o ensino, a pesquisa e a extensão nos diferentes ramos do conhecimento, 
bem como a divulgação científica, técnica e cultural.  



58 

 

importância no jogo de atuação comunicativa”. (COSTA VAL, 1199, p.11) Para Marcuschi 

(2008, p. 127), 

 

com base na intencionalidade, costuma-se dizer que um ato de fala, um 
enunciado, um texto são produzidos com um objetivo, uma finalidade que 
deve ser captada pelo leitor. Como se nota, se essa posição não chega a 
decidir uma primazia do autor, isto já desloca todos os princípios da 
dialogicidade para um plano de subjetividade inaceitável.  

 

De outro lado, está o critério da aceitabilidade que, centrado no alocutário, diz respeito 

à expectativa do recebedor do texto, o qual só consegue adquirir conhecimentos ou cooperar 

com os objetivos do autor se considerar o texto coerente, coeso, capaz de ser interpretado.  

É possível, no entanto, que o recebedor de um texto faça inferências, deduções ou 

preencha lacunas para possibilitar a compreensão pretendida, como normalmente acontece 

nos textos humorísticos. Na Linguística Textual, segundo Marcuschi (2008, p. 128), a 

aceitabilidade é um critério que  

 

não se reduz ao plano das formas e sim se estende ao plano do sentido [...] A 
aceitabilidade se dá na medida direta das pretensões do autor, que sugere ao 
seu leitor alternativas estilísticas ou gramaticais que buscam efeitos 
especiais. Com isto, vê-se que as relações entre aceitabilidade e 
gramaticalidade são muito complexas. 
 

              Não se intenciona, é óbvio, um sujeito que aceita passivamente a informação, sem 

reagir a ela, apropriando-se de um discurso preexistente e fazendo uso dele a partir de regras 

também preexistentes, como se não houvesse discursos originais ou textos individuais.  

Pretende-se um sujeito que se sinta parte da sociedade a que pertence, consciente de que tem 

um papel enquanto agente modificador nas várias práticas sociais. Na forma de analisar o 

processo de apropriação do discurso alheio, pressupõe-se um sujeito ativo e atuante, capaz de 

fazer escolhas e estabelecer estratégias. Como defende Koch (2003, p. 125), 

[...] o sujeito é esse sujeito social que evidentemente está sujeito às 
determinações do meio social em que vive É claro que ele não pode dizer o 
que quer da maneira como quer. Mas ele trabalha com a linguagem, opera 
escolhas significativas entre toda a gama de meios linguísticos que tem à 
disposição e vai dar uma configuração determinada ao seu discurso, tendo 
em vista o outro nessa interlocução constante com o outro. Então, é um 
sujeito social, mas não um sujeito assujeitado. 

              Para compreender o texto, o leitor deve entrar numa situação de comunicação, 

adotando uma atitude de responsividade e, portanto, um juízo de valor. Para Bakthtin (2010, 
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p. 271), o falante “não espera uma compreensão passiva, por assim dizer, que apenas drible o 

seu pensamento em voz alheia, mas uma resposta, uma concordância, uma participação, uma 

objeção, uma execução etc”.  

3.2.3.2 A intertextualidade 

 

        Koch (2009, p.145) sustenta que “a intertextualidade stricto sensu ocorre quando, 

em um texto, está inserido outro texto (intertexto) anteriormente produzido, que faz parte da 

memória social de uma coletividade ou da memória discursiva dos interlocutores”. Marcuschi 

(2008, p. 131) completa: “um discurso remete a outro e tudo se dá como se o que se tem a 

dizer trouxesse pelo menos em parte um já dito”. É o que sinaliza a questão para o concurso 

da Companhia de Desenvolvimento de Nova Iguaçu RJ – cargo de Analista de Sistema, 

elaborada por Ferreira de Moura Consultoria e Negócios, em 2010:  

 

 

   Figura 2 - Questão de prova - Companhia de Desenvolvimento de Nova Iguaçu CDNI-RJ – 2010 

Os textos acima cumprem diferentes funções e possuem objetivos distintos. 
Há, contudo, entre eles: 

 a) Alusão referencial. 
 b) Intertextualidade. 
 c) Dialogismo. 
 d) Paráfrase. 

 

Antes de tudo, vale esclarecer que o Projeto TAMAR17, de iniciativa do IBAMA 

Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, preserva e manipula pelo menos cinco classes de 

                                                           
17 (De acordo com o site www.infoescola.com> acesso em 01/06/13) 

 

http://www.infoescola.com/
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tartarugas marinhas que estão prestes a desaparecer. O projeto cuida de uma média de 1.100 

km de praias, por meio da manutenção de 23 bases de apoio em territórios reservados para as 

refeições das tartarugas, em áreas de desova, desenvolvimento e repouso desses animais, seja 

na costa marítima ou nas ilhas espalhadas pelos oceanos, ao longo de nove Estados nacionais  

Com muita criatividade, o texto do Projeto TAMAR, estampado no cartaz da questão 

em análise, remete-nos ao conhecido poema de Carlos Drummond de Andrade.  Há aqui uma 

interconexão dos textos, que faz a utilização de um texto ser dependente do conhecimento do 

outro texto. O texto do projeto TAMAR passa a ter sentido para o leitor no momento em que 

é associado ao texto de Drummond. Assim, pois, um texto funciona como contexto do outro. 

É nisso que consiste o fenômeno da intertextualidade. 

 

3.2.3.3 A situacionalidade  

         

A situacionalidade orienta a própria produção do texto, servindo ainda para que o texto 

seja interpretado e correlacionado com o seu contexto interpretativo. De acordo com Costa 

Val (1999, p.12), “situacionalidade é a adequação do texto à situação comunicativa”.  

Analisemos a questão extraída da prova de Língua Portuguesa para o VESTIBULARIF 

Catarinense/ 2013: 

 

Texto 
Subi a porta e fechei a escada. 

Tirei minhas orações e recitei meus sapatos. 
Desliguei a cama e deitei-me na luz. 

Tudo porque 
Ele me deu um beijo de boa noite. 

(Autor desconhecido) 
 

Questão: Perceba que, se as frases supracitadas forem analisadas de modo 
solto e descontextualizado, parecerão totalmente incoerentes, certo? 
Ninguém sobe uma porta ou desliga a cama. No entanto, pode-se AFIRMAR 
que: 
A) a intertextualidade é visível na oração: “Desliguei a cama e deitei-me na 

luz.” 
B) a coerência no texto se dá a partir do conhecimento que se tem de mundo, 

que faz deduzir que um beijo, se inesperado e ainda vindo de alguém que 
se ama, pode mexer com as estruturas a ponto de provocar sensações que 
fogem do comum. 

C) a situacionalidade no texto supracitado não tem relação direta com o 
conteúdo em si, menos ainda com o grau de expectativa do leitor. 

D) a informatividade é um critério estratégico no texto acima que envolve a 
sua adequação e a sua produção. 

E) a aceitabilidade no texto é um fator pouco relevante de apresentação da 
textualização. 
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A resposta correta está na letra “b”. Mas nos limitamos aqui ao contido na alternativa 

“c”, que atesta, indevidamente, que “a situacionalidade no texto supracitado não tem relação 

direta com o conteúdo em si, menos ainda com o grau de expectativa do leitor”. Ora, em 

certas circunstâncias, um texto que aparentemente se mostra pouco coeso e menos 

esclarecedor, pode ser mais aceito do que outro texto que possua uma configuração mais 

conhecida e ao mesmo tempo mais completa.  

Obviamente, em um teatro, num recital, a poesia é um dos tipos de texto mais 

apropriados para muitos espectadores, pois ali eles buscam uma forma de expressão artística 

capaz de exprimir sensibilidade e beleza diante das situações mais duras e ásperas da vida. 

Dessa forma, a situacionalidade do texto é um aspecto muito importante para sua aceitação e 

compreensão. Para Marcuschi (2008, p. 129), 

 

este princípio diz respeito aos fatores que tornam um texto relevante numa 
dada situação, pois o texto figura como uma ação dentro de uma situação 
controlada e orientada [...] poderíamos dizer que a situacionalidade é uma 
forma particular de o texto se adequar a seus contextos como a seus usuários. 
Se um texto não cumprir os requisitos de situacionalidade, não poderá se 
“ancorar” em contextos de interpretação possíveis, o que o torna pouco 
proveitoso. 

   

3.2.3.4  A informatividade 

 

Vamos nos valer aqui da mesma questão da prova do VESTIBULARIF Catarinense/ 

2013, que faz referência a critérios da textualidade, para discutir o critério da informatividade 

textual.  Primeiramente, entendamos o conceito de informatividade que, segundo Koch (2009, 

p. 41), “diz respeito, por um lado, à distribuição da informação no texto, e, por outro, ao grau 

de previsibilidade/redundância com que a informação nele contida é veiculada”. 

Sem dúvida, a atenção do leitor vai depender do grau de informatividade que o texto 

contiver. Há textos que se mostram menos previsíveis para o leitor, outros se revestem de 

discursos totalmente inusitados. De acordo com Costa Val (1999, p. 14), todo texto deve 

manter um nível mediano de informatividade, “no qual se alternam ocorrências de 

processamento imediato, que falam do conhecido, com ocorrências de processamento mais 

trabalhoso, que trazem a novidade”, isto é, deve haver equilíbrio entre a informação dada e a 

informação nova. 
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A alternativa “d” da questão da prova do VESTIBULARIF Catarinense (apresentada 

na página 58/59) traz uma afirmação que diz respeito não à informatividade, mas sim à 

situacionalidade, um critério estratégico que relaciona o tipo de texto à situação em que ele 

ocorre. O critério da informatividade, por sua vez, se manifesta na capacidade do texto de 

acrescentar ao conhecimento do alocutário (recebedor do texto)  informações novas e 

inesperadas.  Todo texto tem como função primordial passar informação para os leitores, 

permitindo a interação entre quem escreve e quem lê. É o texto, como nos afirma Marcuschi 

(2008, p. 72), “o resultado de uma ação linguística cujas fronteiras são em geral definidas por 

seus vínculos com o mundo no qual ele surge e funciona”. 

 

3.2.3.5  Fechando a discussão sobre textualidade 

 

Um aspecto nos chamou a atenção: as organizadoras de provas de Português para 

concursos públicos - aqui analisadas - exploram, nas questões, apenas dois critérios: a 

coerência e a coesão textuais. As questões de provas, apresentadas nesta pesquisa, que 

contemplam os critérios da situacionalidade, informatividade, intertextualidade, 

intencionalidade e aceitabilidade (tema discutido no terceiro capítulo, que se inicia na página 

55), foram, na maioria, extraídas de provas de Língua Portuguesa para vestibulares e 

processos seletivos de algumas universidades, tais como: VESTIBULARIF Catarinense/ 2013 

e Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT), para o Processo Seletivo para Ingresso por 

Transferência Facultativa – 1ª. Fase – 2008. 

Sendo assim, as organizadoras de concursos para empregos públicos têm à disposição 

um vasto campo a ser explorado: os critérios de textualidade, que são responsáveis por 

aspectos pragmáticos e cognitivos. Por enquanto, as organizadoras das provas parecem relegar 

a pragmática a um segundo plano ou tendem a, como diz Rajagopalan (2010, p.260), 

“considerá-la como um apêndice da semântica”.   
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4  FENÔMENOS LINGUÍSTICOS: DISCURSO E INTERAÇÃO 

 

Um fenômeno linguístico se caracteriza por um determinado acontecimento surgido na 

história de uma língua. Disso surgem novas formas de comunicação que modificam a língua 

no seu todo, de modo que estudiosos difundem novos conhecimentos, linguistas se incumbem 

de novas descobertas, no campo da linguagem, que sejam capazes de permitir ao homem 

entender mais nitidamente as mudanças provenientes do seu processo de evolução dentro da 

história da humanidade. 

Muitos são os fenômenos da linguagem estudados na perspectiva da interação entre os 

diversos sujeitos sociais. Nesta pesquisa, investigamos fenômenos linguísticos, no âmbito do 

texto, que se instalam em provas de Língua Portuguesa de concursos para empregos públicos. 

As críticas a essas provas são ferrenhas, pois alguns estudantes, professores e mesmo 

linguistas ainda sustentam que os organizadores de provas para concursos públicos valorizam 

muito mais as regras gramaticais do que certos fenômenos da linguagem.   

Em outra vertente, defendemos que essas provas veem o texto como unidade 

comunicativa fundamental da linguagem humana, organizado nos níveis macro e 

microestruturais, alojado em contextos interacionais. Através dos fenômenos da linguagem 

que analisamos neste capítulo (a coerência textual, a coesão textual, a polifonia e a 

ambiguidade), dizemos que essas provas já descortinam o texto, exigindo a análise em termos 

de sua organização, de seus processos discursivos e dos fenômenos de recursividade, 

tomando-o como um sistema aberto, dinâmico e complexo.  

 

4.1 A coerência textual 

  

Em um texto coerente, uma parte se solidariza com as demais, para que o texto seja 

formado de um todo revestido de sentido. Num texto coerente, as ideias devem estar dispostas 

de forma que se percebam a lógica e a combinação entre um fato e outro. Para Koch (2001, p. 

21), a coerência deve ser entendida como 

 

um princípio de interpretabilidade, ligada à inteligibilidade do texto numa 
situação de comunicação e à capacidade que o receptor tem para calcular o 
sentido deste texto. Este sentido, evidentemente, deve ser do todo, pois a 
coerência é global [...] Para haver coerência é preciso que haja possibilidade 
de estabelecer no texto alguma forma de unidade ou relação entre seus 
elementos. 
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Ao avaliarmos a coerência do texto e seus mecanismos sintáticos e semânticos 

responsáveis pela produção de sentido, devemos entender o discurso como objeto cultural, 

produzido a partir de algumas condicionantes históricas, postas numa relação dialógica com 

outros textos. A coerência requer tanto aspectos lógicos e semânticos quanto aspectos 

cognitivos. Ela considera ainda as intenções comunicativas dos emissores do texto, os 

conhecimentos prévios do leitor, as inferências, a capacidade de interpretação.  De acordo 

com Costa Val (1999, p. 6),  

 

a coerência do texto deriva de sua lógica interna, resultante dos significados 
que sua rede de conceitos e relações põe em jogo, mas também da 
compatibilidade entre essa rede conceitual – o mundo textual – e o 
conhecimento de mundo de quem processa o discurso.  

 

Analisemos a questão que se segue, para análise do processo da coerência, responsável 

por fatores de conexão conceitual-cognitiva:  

 

(SEFAZ, Assistente Administrativo, 2005, NCE-UFRJ) “A Petrobrás na 
Amazônia prova que não há limites para o sonho dos homens”; a reescritura 
desse segmento do texto que ALTERA o seu sentido original é:  
(A) A Petrobrás na Amazônia prova não haver limites para o sonho dos 

homens;  
(B) A Petrobrás na Amazônia prova que, para o sonho dos homens, não há 

limites;  
(C) Não há limites para o sonho dos homens é o que prova a Petrobrás na 

Amazônia;  
(D) A Petrobrás prova que, na Amazônia, não há limites para o sonho dos 

homens;  
(E) Para o sonho dos homens não há limites é o que prova a Petrobrás na 

Amazônia. 
 

O enunciado da alternativa “d”, por fugir da lógica e da combinação entre os demais 

enunciados, perde a unidade de sentido. Está explícito, no texto original, que a ação da 

Petrobras na Amazônia concluiu que não há limites para o sonho dos homens em qualquer 

parte do planeta. O enunciado da letra “d”, por sua vez, afirma que não há limites para os 

sonhos dos homens apenas, somente na Amazônia, atribuindo, assim, um sentido oposto 

àquele que contém o texto original. 

 

4.2 A coesão textual 
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A coesão, na tradição, está associada à conexão existente entre os vários enunciados 

de um texto, manifestada por certa categoria de palavras, chamadas de conectivos ou 

elementos de coesão. Entende-se, assim, a coesão como sendo “a forma como os elementos 

linguísticos presentes na superfície textual se interligam, se interconectam, por meio de 

recursos também linguísticos”. (KOCH, 2009, p.35) 

Por constituir a unidade formal do texto, a coesão se constrói com o apoio de 

mecanismos gramaticais e lexicais. Dessa forma, a coesão é a manifestação linguística da 

coerência. Enquanto a coerência pressupõe um conjunto harmônico em que todas as partes se 

encaixam de modo que não haja nada destoante, nada ilógico e contraditório, a coesão se 

encarrega da “amarração” das partes do texto, por meio dos conectivos, para estabelecer o 

encadeamento das ideias presentes em toda a superfície textual. Para Koch (2001, p.17), 

 

coesão é, pois, uma relação semântica entre um elemento do texto e algum 
outro elemento crucial para a sua interpretação. A coesão, por estabelecer 
relações de sentido, diz respeito ao conjunto de recursos semânticos por 
meio dos quais uma sentença se liga com a que veio antes, aos recursos 
semânticos mobilizados com o propósito de criar textos. 

 

Os diversos mecanismos da língua (lexicais e gramaticais) responsáveis pela coesão 

textual contribuem para a produção dos sentidos pretendidos, dado que os processos de 

coesão “constituem os padrões formais para transmitir conhecimentos e sentidos”. 

(MARCUSHI, 2008, p.99) Sob esse ponto de vista, necessário se faz termos em mente que o 

sentido não é marcado por elementos isolados e sim pelas associações que fazemos entre um 

elemento e outro, nos diversos textos.  

Para Halliday & Hasan (apud Koch, 2001, p. 17), “a coesão ocorre quando a 

interpretação de algum elemento no discurso é dependente da de outro. Um pressupõe o outro, 

no sentido de que não pode ser efetivamente decodificado a não ser por recurso ao outro”.  

Passemos à análise da questão a seguir, a qual trata da relação entre ideias, por meio 

de conectivos. 

 

(ESAF – Agente de Fazenda - PMRJ – 2010) Os fragmentos que constituem 
as opções abaixo foram adaptados de Carta Capital, de 12 de maio de 2010, 
p.38. Em cada uma, a segunda versão apresenta uma reelaboração em que as 
ideias estão associadas por meio de conectivos. Assinale a opção na qual a 
segunda versão não respeita as relações entre as ideias apresentadas na 
primeira. 
a) Companhias inteligentes estão tomando conta do trabalho realizado dentro 

do escritório. Os consumidores dos países em desenvolvimento estão 
enriquecendo mais depressa que seus colegas do Ocidente. 
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Companhias inteligentes estão tomando conta do trabalho realizado 
dentro do escritório, já que os consumidores dos países em 
desenvolvimento estão enriquecendo mais depressa que seus colegas do 
Ocidente. 
 

b) Esse cenário está mudando em alta velocidade. Empresas vitoriosas e 
vigorosas dos mercados emergentes estão entre as concorrentes 
ocidentais.  
Esse cenário está mudando em alta velocidade, pois empresas vitoriosas e 
vigorosas dos mercados emergentes estão entre as concorrentes 
ocidentais. 
 

c) Até recentemente acreditava-se que a globalização era puxada pelo 
Ocidente e imposta sobre os demais países. Patrões em Nova York, 
Londres e Paris controlavam os processos de dentro de suas torres 
envidraçadas. Os consumidores ocidentais abocanhavam a maior parte 
dos benefícios. 
Até recentemente acreditava-se que a globalização era puxada pelo 
Ocidente e imposta sobre os demais países. Patrões em Nova York, 
Londres e Paris controlavam os processos de dentro de suas torres 
envidraçadas enquanto os consumidores ocidentais abocanhavam a maior 
parte dos benefícios. 
 

d) Velhos pressupostos relativos à inovação também estão sendo revistos. A 
própria natureza da inovação está sendo repensada.  
Velhos pressupostos relativos à inovação também estão sendo revistos e a 
própria natureza da inovação está sendo repensada. 
 

e) No ocidente, muitas vezes a inovação é associada a avanços tecnológicos 
na forma de produtos revolucionários. Muitas das inovações mais 
importantes consistem em acrescentar melhorias a produtos e processos 
voltados para o miolo ou para a base da pirâmide produtiva. 
No ocidente, muitas vezes a inovação é associada a avanços tecnológicos 
na forma de produtos revolucionários, no entanto, muitas das inovações 
mais importantes consistem em acrescentar melhorias a produtos e 
processos voltados para o miolo ou para a base da pirâmide produtiva. 

 

O enunciador da questão exige que o candidato marque a versão que não respeita a 

relação entre as ideias, ou seja, a alternativa incorreta (no caso, a letra “a”). Para estabelecer a 

conexão entre um e outro enunciado, o organizador da questão reelaborou cada enunciado 

com o uso de conectivos conjuntivos. Na alternativa “b”, o elaborador da questão usa o 

conectivo “pois” para estabelecer a ideia de causa; na “c”, usa o conectivo “enquanto” para 

dar ideia de tempo; na “d”, o conectivo “e” para sinalizar a ideia de junção, acrescentamento; 

e na “e”, usa o conectivo “no entanto” para apontar uma contradição. Já na alternativa “a”, o 

enunciador utiliza indevidamente o conectivo “já que”, que serve para indicar uma causa, uma 

razão.  

No texto dado (alternativa “a”), o fato de os consumidores dos países em 

desenvolvimento estarem enriquecendo mais depressa que seus colegas do Ocidente não é 
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uma justificativa para que as companhias inteligentes estejam tomando conta do trabalho 

realizado dentro do escritório.   Essa questão nos faz entender que, como diz Costa Val (1999, 

p.7),  

 

a coerência e a coesão têm em comum a característica de promover a inter-
relação semântica entre os elementos do discurso, respondendo pelo que se 
pode chamar de conectividade textual. A coerência diz respeito ao nexo 
entre os conceitos e a coesão, à expressão desse nexo no plano linguístico. É 
importante registrar que o nexo é indispensável para que uma sequência de 
frases possa ser reconhecida como texto. 

 

4.2.1 A coesão e a coerências textuais: caminhos para o sentido 

 

     A coerência pressupõe uma relação de sentido para o receptor do texto, já que “é 

preciso que haja possibilidade de estabelecer no texto alguma forma de unidade ou relação 

entre seus elementos”. (KOCH, 2001, p.21) A coesão se encarrega da tessitura do texto, 

cuidando tanto da conexão referencial (aspectos semânticos) quanto da conexão sequencial, 

razão por que não pode ser vista apenas como uma espécie de sintaxe textual.  

     A coesão e a coerência caminham juntas no processo da compreensão e 

interpretação do texto, mas, em certos contextos de comunicação, a coesão gramatical não é 

necessariamente uma condição para o cálculo do sentido. Há textos destituídos dos elementos 

coesivos que permitem a compreensão, por meio da interação entre locutor e interlocutor. De 

acordo com Koch (2009, p.46), 

 

[...] nem sempre a coesão se estabelece de forma unívoca entre elementos 
presentes na superfície textual. Desta maneira, sempre que se faz necessário 
um cálculo do sentido, com recurso a elementos contextuais – em particular 
os de ordem sociocognitiva e interacional -, já nos encontramos no domínio 
da coerência. Além do mais, os grandes movimentos responsáveis pela 
estruturação do texto – o de retrospecção e o de prospecção – realizados em 
grande parte por meio de recursos coesivos, são determinantes para a 
produção dos sentidos e, portanto, para a construção da coerência. 

 

Nos textos destituídos de coesivos formais, “a continuidade se dá ao nível do sentido e 

não ao nível das relações entre os elementos linguísticos” (MARCUSCHI, 1983, p. 56). Nas 

provas de português para concursos públicos, ao contrário, evidencia-se enfaticamente o uso 

da coesão em termos formais, excluindo-se, dessa forma, a coesão cognitiva, desconsiderando 

que “o fundamental para a textualidade é a relação coerente entre as ideias”. (COSTA VAL, 

1991, p.10) Para esta autora, a explicitação dessa relação através de recursos coesivos é 
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importante e muito útil, mas nem sempre obrigatória. Todavia, esses recursos devem ser 

usados obedecendo a regras específicas, sob pena de reduzir a compreensão do texto.   

Charolles (1978, apud Koch 2009, p. 10) propõe quatro macrorregras ou requisitos que 

tornam o texto coerente e ao mesmo tempo coeso. Reproduzimos, na tabela a seguir, essas 

macrorregras e suas condições para que o texto funcione como um princípio interpretativo, 

baseado tanto na forma quanto no sentido. 

 

 

Tabela 3 - Macrorregras da coerência e da coesão textuais 

 

                       MACRORREGRA CONDIÇÃO 

Repetição Para que um texto possa ser considerado 

coerente, ele deve conter, em seu 

desenvolvimento linear, elementos de 

recorrência estrita 

 

Progressão Para ser coerente, deve haver no texto uma 

contribuição semântica permanentemente 

renovada, pelo contínuo acréscimo de novos 

conteúdos 

Não-contradição Para que um texto seja coerente, é preciso 

que, no seu desenvolvimento, não se 

introduza nenhum elemento semântico que 

contradiga um conteúdo posto ou 

pressuposto por uma ocorrência anterior, ou 

dedutível dela por inferência 

Relação Um texto será coerente se todos os seus 

enunciados – e os fatos que denotam no 

mundo nele representado – estiverem, de 

alguma forma, relacionados entre si 

Fonte:  Koch (2009, p. 10) 
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Segundo Koch (2009, p. 10),  mais tarde, Charoles propôs o acréscimo de mais uma 

metarregra: a macroestrutura, que se refere ao nível global, em que as relações se estabelecem 

entre as sequências construtivas.  

Nesta seção, limitamo-nos a discutir a metarregra “relação” - muito presente nas 

questões de provas de português de concursos públicos -, tomando emprestado o conceito de 

Costa Val (1999, p. 27 e 28), que atribui ainda a essa quarta macrorregra de Charrolles o 

nome de “articulação”, sustentando que a 

 

relação (grifo nosso) diz respeito à maneira como os fatos e conceitos 
apresentados no texto se encadeiam, como se organizam, que papéis 
exercem uns com relação aos outros, que valores assumem uns em relação 
aos outros. Avaliar a articulação (grifo da autora) das idéias de um texto, 
para mim, significa verificar se elas têm a ver umas com as outras e que tipo 
específico de relação se estabelece entre elas. [...] O texto pode apresentar 
fatos e conceitos relacionáveis sem estabelecer ligações entre eles, ou pode 
estabelecer relações não pertinentes entre os fatos e conceitos que denota 
(porque não são relacionáveis, ou porque se relacionam de outro modo). 

 

A questão da prova de português elaborada pela Esaf para o concurso da Receita 

Federal – cargo de Analista Tributário, em jul/2012, a seguir, mostra que a organizadora já 

explora o texto considerando que a “sequência de elementos linguísticos será um texto na 

medida em que consiga oferecer acesso interpretativo a um indivíduo que tenha uma 

experiência sociocomunicativa relevante para a compreensão”. (MARCUSCHI, 2008, p. 89) 

Passemos à análise da questão:    

 

Assinale a opção que preenche a lacuna do texto de forma gramaticalmente 
correta, coesa e coerente. 
 
A necessidade de uma reforma tributária é quase uma unanimidade nacional. 
Na área federal, a que mais pesa na carga tributária, certamente é possível 
simplificar a estrutura de impostos e contribuições que incidem sobre os 
mesmos fatos geradores. Mas é a esfera estadual que concentra as maiores 
dificuldades do sistema produtivo no que se refere a tributos. É como se o 
país estivesse dividido em 27 "nações", cada qual com uma interpretação da 
legislação que deveria, no entanto, ser comum a todas. Não deixa de ser 
salutar que as unidades da federação tenham políticas de atração de 
investimento. ____________________________________________. É o 
que poderia ocorrer também no Brasil, mas para isso é preciso uma reforma 
que estabeleça novas regras de convivência tributária entre os entes 
federativos. 

(Editorial, O Globo, 29/7/2012) 
 

a) A tentativa de se promover a reforma por meio de um projeto do governo 
federal não avançou no Congresso. 
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b) Governadores se mostraram temerosos diante das mudanças, ainda que a 
União se dispusesse a compensar eventuais perdas durante um período de 
transição. 

c) Como as bancadas estaduais se mantiveram relutantes diante do projeto, 
criou-se um impasse. 

d) A reforma poderia ter sido feita em uma conjuntura de vacas gordas, 
quando a arrecadação bateu sucessivos recordes nas várias esferas de 
governo. 

e) Na China, embora governada por um regime centralizador, existe hoje 
uma disputa entre as províncias, e o país não se ressente dessa 
competição. 

 

     O candidato ao concurso deverá aqui ser capaz de localizar, em uma das 

alternativas apresentadas, o enunciado que estabeleça correlação com o início e o fim do texto 

(a resposta correta está na alternativa “e”). A conclusão do texto já nos direciona para um 

episódio que efetivamente tenha dado certo, no caso, a disputa entre as províncias na China, 

tema considerado pelo autor de extrema pertinência e relevância.  

    Completado o texto com o enunciado da letra “e”, percebemos sua perfeita 

estruturação, por meio de encadeamentos sucessivos de enunciados para se chegar às relações 

argumentativas. Os enunciados, postos em uma sequência imediata, formam uma sequência 

aceitável e, portanto, compreensível. O texto, no seu todo, apresenta coerência, critério que, 

consoante Marcuschi (2012, p.75), 

 

dá conta do processamento cognitivo do texto e fornece as categorias que 
permitem a análise ao nível mais profundo, envolvendo os fatores que 
estabelecem relações causais, pressuposições, implicações de alcance 
suprafrasal e o nível argumentativo. É o aspecto da organização e 
estabilização da experiência humana no texto. 

 

        Analisemos ainda a questão do concurso do Ministério Público da União – cargo 

de Analista do MPU, realizado pelo Cespe, recentemente, em maio/2013: 

 

Texto: [...] Nem podia ser de outra forma, em se tratando de uma das 
questões basilares da história, a qual não pode ser vista segundo uma 
continuidade linear, devendo ser vista como o desenrolar de ciclos culturais 
diferentes, com diversificadas conjunturas histórico-culturais. 
 
Questão: A forma adjetiva “histórico-culturais” poderia estar flexionada 
corretamente também como “históricos-culturais”. 

           

De início, o candidato ao concurso se assusta ao se achar diante de uma questão 

considerada por ele como puramente gramatical, por pedir o plural de um adjetivo composto. 

Se o candidato tiver conhecimento da regra gramatical que prescreve que “os dois elementos 
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sendo adjetivos, somente o último toma a flexão do plural” (CEGALLA, 2008, p.164), 

imediatamente ele marcará, no gabarito, para a questão, a opção “errado”.   

Mas, antes da aplicação da regra gramatical, o candidato deve entender que ainda que 

a norma culta permitisse a flexão dos dois elementos, o plural do composto “histórico-

cultural”, no contexto apresentado, não poderia ser “históricos-culturais”, mas sim, 

“históricas-culturais”, para que o adjetivo composto mantivesse relação com “diversificadas 

conjunturas” (termos do gênero feminino), mantendo, assim, ao mesmo tempo, um 

desenvolvimento temático e uma coesão semântica. 

Na maioria dos casos, a “relação” se dá com o auxílio de conectivos de toda ordem, 

embora seja possível a relação entre um tema e outro sem o necessário uso de mecanismos 

linguísticos (conjunções, advérbios, preposições etc), dado o plano lógico-semântico-

conceitual do texto. Por outro lado, em alguns casos, a relação entre as ideias é prejudicada 

pelo emprego inadequado dos elementos de coesão, pois, como assinala Costa Val (1999, 

p.28), 

 

há recursos específicos para a expressão formal, no plano da coesão. Entre 
eles podem se mencionar os mecanismos de junção (tradicionalmente 
chamados de conjunção), os articuladores lógicos do discurso (expressões 
como por exemplo, dessa forma, por outro lado, etc.) e os recursos 
linguísticos que permitem estabelecer relações temporais entre os elementos 
do texto, as conjunções temporais, alguns advérbios e expressões de valor 
adverbial, os numerais ordinais e alguns adjetivos, como anterior, posterior, 
subsequente).     

     

A questão que se segue, elaborada pelo Cespe para o concurso da Câmara dos 

Deputados – cargo de Analista Legislativo: Médico, em 2012, exige que o candidato ao 

concurso saiba empregar adequadamente os operadores argumentativos, no sentido de se 

obter a necessária sequência discursiva e determinar o encadeamento possível com outros 

enunciados.  

 

Texto: [...] Não entendi algumas cartas. A letra de outras é ilegível. Outras 
repetem-se. Cinco ou seis dão, como suas, opiniões achadas nos livros.  
Note-se que, em todo esse montão de cartas, não há uma só de deputado ou 
senador, contudo escrevi a todos eles pedindo uma definição. 
Questão: O termo “contudo” estabelece entre as orações do período relação 
sintática adversativa, por isso, poderia ser corretamente substituído por 
qualquer um dos seguintes vocábulos: entretanto, todavia, no entanto, porém, 
embora, conquanto. 
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O gabarito oficial do concurso assinala o item como “errado”. Se examinarmos com 

atenção, veremos que o conectivo “mas”, no texto, traduz uma ressalva, que seria mantida 

caso se optasse pelo uso de um dos seguintes conectivos: entretanto, todavia, no entanto, 

porém. Já os conectivos “embora e conquanto”, que exprimem ideia de concessão, não 

mantêm relação com a ideia expressa no texto. De acordo com Kock (1996, p. 105), 

 

torna-se, pois, necessário pôr em evidência, na descrição gramatical da 

língua, os paradigmas constituídos de elementos de valor essencialmente 

argumentativo, elementos esses que, ao selecionarem enunciados capazes de 

constituírem a sequência do discurso, são responsáveis pela ação 

argumentativa global, no sentido de levarem o interlocutor a um determinado 

tipo de conclusões, em detrimento de outras. Relevante é, também, 

especificar as conclusões a favor das quais os enunciados que os contêm 

podem servir de argumentos, ou seja, as possibilidades discursivas que, a 

partir deles, se abrem 

 

4.3 A progressão temática em textos coerentes e coesos  

 

Como já dissemos, para Charroles (apud Costa Val, 1999, p. 21), um texto coerente e 

coeso atende a quatro requisitos: a repetição, a progressão, a não-contradição e a relação. 

Mas, a nosso ver, a coerência textual não pode ser atribuída apenas a essas macrorregras, 

porque, se assim procedermos, poderemos compreender o texto como cotexto. Nesse sentido, 

Koch (2009, p.10) afirma: 

 

Dressler (1970, 1972), por sua vez, considera arbitrário estabelecer limites 
rígidos entre sintaxe e semântica e postula que a semântica é que deve 
constituir o ponto de partida. À semântica do texto cabe explicar a 
representação da estrutura do significado de um texto ou de um segmento 
deste, particularmente as relações de sentido que vão além do significado das 
frases tomadas isoladamente. 

 

Por se tratar do critério mais presente nas provas de português para concursos 

públicos, principalmente nas questões de interpretação textual, analisamos, nesta seção, o 

critério da “progressão”. 

No plano da coerência, a progressão requer uma informação renovada, seja para 

exemplificar, comprovar, sintetizar, aplicar ou para generalizar um fato, acrescentando-se 
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ideias novas às existentes. No plano da coesão, a língua dispõe de mecanismos especiais para 

manifestar as relações entre o dado e o novo.   

 Koch (2009, p. 92) enfatiza que a progressão temática, de um enunciado para outro, 

realiza-se de diversas maneiras: progressão com tema constante, progressão linear, progressão 

com tema derivado, progressão por subdvisão do rema, progressão com salto temático.  Mas 

“é preciso ressaltar que dificilmente se encontra em um texto um único tipo de progressão 

temática. Elas se combinam para dar ao texto a organização desejada”. (KOCH, 2009, p. 93)     

Constatamos, nas questões de provas para concursos públicos das organizadoras aqui 

pesquisadas, a predominância da progressão temática constante, na medida em que os 

elaboradores das questões exigem o uso de construções, palavras e locuções que servem para 

destacar de maneira especial o tópico de uma passagem do texto para outra. 

 Na análise da progressão temática, consideramos texto coerente e coeso “aquele que 

contém, em seu desenvolvimento, microestruturalmente (no plano da coesão) ou 

macroestruturalmente (no plano da coerência), uma contribuição semântica sempre 

renovada”. (CHARROLES, apud COSTA VAL, 1999, p.23)  Para isso, a mudança de um 

tópico para outro deve ficar clara para o leitor e ser expressa com o uso adequado dos 

mecanismos linguísticos que servem para a conexão entre os argumentos.  

Beaugrande&Dressler (apud Koch, 2001, p. 240) afirmam que “se há uma unidade de 

sentido no texto quando este é coerente, então a base da coerência é a continuidade de 

sentidos entre os conhecimentos ativados pelas expressões do texto”. Assim, a continuidade 

passa a ser um critério imprescindível para a construção dos sentidos que se pretende 

estabelecer num determinado texto. Kock (2001, p.24) acrescenta: “Essa continuidade diz 

respeito ao modo como os componentes do mundo textual, ou seja, o conjunto de conceitos e 

relações subjacentes à superfície linguística do texto são mutuamente acessíveis e relevantes”. 

Analisemos a questão elaborada pela ESAF para o concurso do Ministério da 

Integração -  cargo de Assistente Social, em 2012: 

 

Garantir a plena mobilidade de pessoas, bens e serviços será crucial para o 
desenvolvimento econômico e social de qualquer cidade no mundo. O 
planejamento urbano não pode ser separado da política habitacional ou de 
mobilidade. Em última instância, uma importante decisão política deve ser 
tomada em relação ao modelo de cidade em que queremos viver e ao destino 
dos investimentos públicos em mobilidade. Construir mais infraestrutura 
viária só consegue aliviar congestionamentos temporariamente. Nenhuma 
cidade do mundo conseguiu resolver os desafios da mobilidade construindo 
mais ou maiores avenidas. Existe consenso entre especialistas de que 
aumentar a densidade habitacional ao redor dos grandes eixos de transporte 
público, bem como ampliar os investimentos no modelo que realmente pode 



74 

 

chegar a todos os cantos da cidade - os corredores de ônibus -, será a chave 
do sucesso para qualquer cidade que almeja ser líder global. 

(adaptado de Adalberto Maluf Filho, A eficiência operacional pela 
superfície é chave para o futuro.  

http://www.nossasaopaulo.org.br/portal/node/16470 - acesso em 
29/12/2011) 

 
Constitui uma continuidade gramaticalmente correta e coerente com a 
argumentação do texto o seguinte parágrafo: 

a)  Assim, buscar uma gestão democrática do espaço viário urbano pela 
superfície, com a escolha do modelo correto para cada realidade 
financeira, será primordial para a competitividade das cidades e para 
manter uma vida de qualidade. 

b) Por essa razão, uma análise detalhada do estudo internacional 
Observatório de Mobilidade Urbana (CAF2009) nos permite concluir 
significativamente entre uma alta densidade habitacional e um alto uso 
do transporte privado. 

c)   Assim, correlações significativas entre baixa densidade habitacional e 
alto uso do transporte privado, como em Buenos Aires, por exemplo, 
líder em baixa densidade e grandes congestionamentos. 

d)   Portanto, várias cidades se destacam por estarem fora da tendência, uma 
vez que, apesar da baixa densidade habitacional, conseguiram manter 
altos índices de transporte público com infraestrutura viária. 

e)  Por essa razão, são explicados pela prioridade dos investimentos nos 
corredores exclusivos de ônibus a alta movimentação de pessoas em 
cidades mais densamente povoadas com bom fluxo de transportes 
públicos. 

 

A questão exige continuidade da argumentação mantendo-se a coerência textual e a 

correção gramatical. Observamos, a princípio, que, em todas as alternativas, o elaborador da 

questão utilizou conectivos que podem iniciar uma conclusão para a argumentação do texto. 

Cabe ao candidato, além de observar o uso adequado de aspectos da norma culta, analisar 

atentamente cada enunciado para apontar qual deles constitui uma conclusão para o texto, que 

respeite tanto o plano da coerência quanto o plano da coesão.  

 Se examinarmos com atenção, constataremos que a alternativa “b” apresenta, no seu 

desenvolvimento, um dado que não pode ser considerado como uma justificativa para o texto, 

uma vez que, no plano conceitual, não traz elementos que percorrem o desenvolvimento 

textual, nem uma informação renovada e pertinente. A alternativa “c” introduz um dado 

incompleto, que fica “no ar”, que não se desenvolve, pois o elaborador não diz o que acontece 

com as correlações significativas entre baixa densidade habitacional e alto uso do transporte 

privado.  

A alternativa “d” aponta um dado novo para o texto. Na verdade, várias cidades, ainda 

que possuam baixa densidade e grandes congestionamentos, conseguem manter altos índices 

de transporte coletivo, priorizando investimentos nos corredores exclusivos de ônibus. É o 

http://www.nossasaopaulo.org.br/portal/node/16470%20-%20acesso%20em%2029/12/2011
http://www.nossasaopaulo.org.br/portal/node/16470%20-%20acesso%20em%2029/12/2011


75 

 

caso de Curitiba e Cidade do México. No entanto, esse dado novo não serve como uma 

continuidade para o texto apresentado. Uma boa continuidade para o texto certamente 

enfocaria a gestão participativa do espaço viário das grandes cidades e os possíveis benefícios 

advindos dessa prática.  

 O enunciado da alternativa “e”, além de cometer erro de concordância verbal na 

oração: “São explicados [...] a alta movimentação de pessoas”, intercala um argumento que 

atesta a prioridade dos investimentos nos corredores exclusivos de ônibus, contradizendo o 

ponto de vista do autor do texto. Segundo ele, os investimentos nos corredores exclusivos de 

ônibus é a solução para o transporte coletivo, mas os investimentos nas cidades se voltam para 

o alargamento de vias e avenidas. O enunciado que continua o texto, de forma coerente, coesa 

e sem erros gramaticais é o da alternativa “a”. O conectivo “assim” reforça a conclusão a que 

chega o autor ao apresentar um argumento convincente e lógico.  Como atesta Fiorin (2008, 

p.75), “a argumentação consiste no conjunto de procedimentos linguísticos e lógicos usados 

pelo enunciador para convencer o enunciatário”. 

A questão que se segue (ESAF-2012/AFC-CGU/Analista de Finanças e Controle), por 

exigir do candidato ao concurso uma exaustiva análise da sequência argumentativa, merece 

ser aqui comentada: 

 

O texto “Grandes cidades nem sempre são as mais poluentes, diz estudo”, da 
France Press, publicado em http://www1.folha.uol.com.br/ambiente/866228 
(com acesso em 29/12/2011) foi adaptado para compor os fragmentos 
abaixo. Numere-os, de acordo com a ordem em que devem ser dispostos 
para formar um texto coeso e coerente. 
 
(  ) Nesse estudo, enquanto cidades do mundo todo foram apontadas como 
culpadas por cerca de 71% das emissões causadoras do efeito estufa, 
cidadãos urbanos que substituíram os carros por transporte público ajudaram 
a diminuir as emissões per capita em algumas cidades.  
(  ) Pesquisadores examinaram dados de cem cidades em 33 países, em busca 
de pistas sobre quais metrópoles seriam as maiores poluidoras e por quê, de 
acordo com estudo publicado na revista especializada 
“EnvironmentandUrbanization”.  
(  ) “Isso reflete a grande dependência de combustíveis fósseis para a 
produção de eletricidade, uma base industrial significante em muitas cidades 
e uma população rural relativamente grande e pobre”, informa o estudo.  
(  ) Por fim, quando os pesquisadores olharam as cidades asiáticas, latino-
americanas e africanas, descobriram emissões menores por pessoa. A maior 
parte das cidades na África, Ásia e América Latina tem emissões inferiores 
por pessoa. O desafio para elas é manter essas emissões baixas, apesar do 
crescimento de suas economias.  
(  ) O estudo também aponta outras tendências, como as cidades de climas 
frios terem emissões maiores, e países pobres e de renda média terem 
emissões per capita inferiores aos países desenvolvidos.  
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A sequência correta é 
a) (1)  (2)  (5)  (4)  (3) 
b) (2)  (1)  (3)  (5)  (4) 
c) (2)  (5)  (1)  (3)  (4) 
d) (4)  (1)  (2)  (5)  (3) 
e) (4)  (2)  (1)  (3)  (5) 

 

A sequência da alternativa “b” é a que permite uma leitura do texto de forma contínua, 

coerente e coesa.  De início, o leitor se depara com termos que não possibilitam a introdução 

do texto: “nesse estudo”, “isso”, “por fim”, “o estudo também”. A partir do tópico 

“Pesquisadores examinaram dados de cem cidades...”, o leitor chega à sequência composta de 

elementos subjacentes à superfície textual que entram numa configuração veiculadora de 

sentido. 

Assim sendo, dizemos que há sinais de uma nítida evolução das provas de português 

para concursos públicos, nos últimos anos, em termos do uso da linguagem. O texto passa a 

ser visto como um todo organizado de sentido, cujas partes se inter-relacionam de modo a 

permitir que os candidatos apliquem suas competências e habilidades para a compreensão e 

interpretação do que leem, oportunizando o desenvolvimento do senso crítico.  

 

4.4  A polifonia 

 

       A polifonia diz respeito à possibilidade de ser encontrada, no interior de um único 

enunciado, a voz do outro. As vozes diferentes e em confronto revelarão, numa dimensão 

semântica da língua, um sujeito não unicista, surgindo, assim, o sentido dialógico, 

heterogêneo ou polifônico dos enunciados.  

       Segundo Bakhtin (2010), há, no enunciado, vozes diferentes que estabelecem entre si 

relações dialógicas. Dessa forma, o discurso do outro possui uma expressão dupla: a sua 

própria e a do enunciado que o acolhe, ou seja, a voz individual só se faz ouvir ao integrar-se 

ao coro complexo de outras vozes já presentes.  Assim defende Bakhtin (2010, p. 294 a 295):  

 

Nosso discurso, isto é, todos os nossos enunciados (inclusive as obras 
criadas) é pleno de palavras dos outros, de um grau vário de alteridade ou de 
assimilabilidade, de um grau vário de aperceptibilidade e de relevância. 
Essas palavras dos outros trazem consigo a sua expressão, o seu tom 
valorativo que assimilamos, reelaboramos, e reacentuamos.  Desse modo, a 
expressividade de determinadas palavras não é uma propriedade da própria 
palavra como unidade da língua e não decorre imediatamente do significado 
dessas palavras; essa expressão ou é um expressão típica de gênero, ou um 
eco de uma expressão individual alheia, que torna a palavra uma espécie de 
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representante da plenitude do enunciado do outro como posição valorativa 
determinada. 

 
No dialogismo bakhtiniano, o sentido é trabalhado como um produto da interação 

entre os sujeitos falantes. Bakhtin (2010, p. 272) vê o enunciado como “um elo na corrente 

complexamente organizada de outros enunciados”, ou seja, um elo na cadeia interminável da 

comunicação verbal.  

 

4.4.1  As marcas linguísticas da polifonia 

 

Em um texto, nem sempre se acha unicamente presente a voz de quem o produziu. Às 

vezes, inserimos, explicitamente, em nosso texto, uma outra voz que pode falar de outras 

perspectivas ou apresentar outros pontos de vista, sinalizando a presença da polifonia, um 

fenômeno que “é o discurso de outrem, ou seja, da constituição dos sentidos, da possibilidade 

do que chamamos de interdiscurso, de alteridade constitutiva”. (BAKHTIN, 2010, p.298) 

Nas provas de Língua Portuguesa para concursos públicos, elaboradas pelas principais 

organizadoras de concursos do Brasil, localizamos textos escritos por renomados escritores, 

jornalistas e especialistas de uma determinada área do conhecimento em que se impõe uma 

outra voz, ou seja, a voz de outro locutor. Da mesma forma, nos enunciados das questões, 

instala-se outra voz, a voz de quem elabora as questões da prova. 

Dentre os diversos fenômenos da linguagem, abordamos aqui a polifonia, reconhecida, 

nas provas para concursos, por mecanismos linguísticos da enunciação, ou seja, os operadores 

argumentativos, que, segundo Kock (1998, p.29), “determinam o modo como aquilo que se 

diz é dito”.      

Em sua Teoria Polifônica da enunciação, Ducrot (1987, p. 187) toma por base traços 

linguísticos do enunciado, em que propõe três níveis de polifonia subjacentes a cada ato de 

enunciação. No primeiro nível, acha-se o sujeito falante, o ser empírico, indivíduo que 

enuncia física e acusticamente o enunciado e o dirige para um ouvinte real que o escuta ou o 

recebe. Em um segundo nível de polifonia, está o locutor, ser do discurso, o responsável pelo 

enunciado que produz. E, por fim, o enunciador, o sujeito dos atos ilocutórios, responsável 

pelo ponto de vista do enunciado.  

Para Ducrot (1987), o sentido do enunciado é um conjunto de indicações sobre a 

enunciação e, nessa descrição da enunciação, o enunciado assinala, além do locutor, os 

enunciadores que, ao ocupar papéis ilocucionais, se expressam numa pluralidade de vozes. 
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Essa manifestação de diversas vozes presentes na enunciação está prevista no sistema da 

língua e se dá através de marcas linguísticas.   

Da mesma forma, Ponzio (2008, p. 78) deixa claro que “o desenvolvimento das ideias, 

das emoções, dos pensamentos etc está ligado a uma ampla variedade de materiais 

expressivos”. Também Koch (1998) nos evidencia a existência de determinadas formas 

linguísticas que funcionam, no texto, como índices da presença de outra voz para a interação 

entre os diversos sujeitos do discurso.  

É nessa perspectiva, à luz da Linguística Textual, que analisamos aqui algumas 

questões de provas de Língua Portuguesa para concursos públicos, constituídas de textos 

escritos que caracterizam a ocorrência da polifonia marcada por determinados operadores 

linguísticos textuais.  

 Vejamos, então, o texto e a alternativa (a correta, conforme gabarito oficial) de uma 

questão de prova de Português para o concurso público do MPU, organizado pela FCC, para o 

cargo de Analista - Área Documentação – Especialidade: Estatística, em 2007: 

 

[...] 

Com efeito, a partir da revolução científica do Renascimento,  as ciências 
naturais passaram a contribuir de modo cada vez mais decisivo para a 
formulação das categorias que a cultura ocidental empregará para 
compreender a realidade e agir sobre ela. 

Mas os saberes científicos têm uma característica inescapável: os 
enunciados que produzem são necessariamente provisórios, estão sempre 
sujeitos à superação e à renovação [...] 
Alternativa correta – letra A -  da questão 03  da prova a) A conjunção 
“Mas” foi empregada não para eliminar o que foi dito anteriormente, e, sim, 
para introduzir uma contrapartida do objeto, fruto de distinta perspectiva de 
análise. 

 

Segundo Kock, o operador argumentativo “mas” é um dos conectivos que mostram a 

presença de uma outra voz no discurso.  Na referida questão da prova da FCC, ao primeiro 

argumento (Com efeito, a partir da revolução científica...) é atribuída uma outra voz, à qual se 

dá mais credibilidade, mais acolhida no interior do discurso. No segundo argumento iniciado 

pela conjunção “mas” (Mas os saberes científicos têm...) há, portanto, uma nova voz 

constituída de um argumento mais forte que leva a uma conclusão contrária. 

Para Koch, também funciona como operador de polifonia o conectivo concessivo 

“embora”. Para entender esse processo, analisemos o texto e a questão do concurso Cespe, 

STJ, Técnico Judiciário, 2012. 
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Texto: A espécie humana se diferencia anatômica e 
fisiologicamente por meio do dimorfismo sexual, mas é falso acreditar que 
as diferenças de comportamento existentes entre as pessoas de sexos 
diferentes sejam determinadas biologicamente [...]. 

 
Questão:    Sem prejuízo para a sua correção gramatical, o período 

acima poderia ser reescrito da seguinte forma: A  espécie humana se 
diferencia anatômica e fisiologicamente por meio do dimorfismo sexual, 
embora seja falso acreditar que as diferenças de comportamento existentes 
entre as pessoas de sexos diferentes sejam determinadas biologicamente. 

 

A resposta atribuída à questão é “certo”. No texto, introduziu-se, com o auxílio do 

conectivo “embora”, um novo argumento que pode ser atribuído a terceiros e com o qual o 

locutor pode não concordar.  Percebe-se assim que todos os enunciados no processo de 

comunicação, independentemente de sua dimensão, são dialógicos  Como atesta Fiorin (2008, 

p.19), “neles, existe uma dialogização interna da palavra, que é perpassada sempre pela 

palavra do outro, é sempre e inevitavelmente também a palavra do outro”. 

Ainda de acordo com Koch, que sugere uma metodologia eminentemente didática e 

explicativa para a verificação da polifonia nos diversos textos, as aspas são outros indicadores 

que pressupõem a existência de outras vozes no discurso. Dessa forma, analisemos a questão 

do concurso da Polícia Federal (CESPE - Cargo 01 -  Delegado de Polícia – Superior – 

Caderno AZUL – 2004):  

 

Texto: A polêmica sobre o porte de armas pela população não tem consenso 
nem mesmo dentro da esfera jurídica, na qual há vários entendimentos 
como: “o cidadão tem direito  a reagir em legítima defesa e não pode ter 
cerceado seu acesso aos instrumentos de defesa”, ou “a utilização da força é 
direito exclusivo do Estado”ou “o armamento da população  mostra que o 
Estado é incapaz de garantir a segurança pública”.  
 
Questão: O emprego das aspas indica vozes que representam opiniões 
paradigmáticas a respeito do porte de armas. 

 

Concluímos que o enunciado da questão em análise está “certo”.  Há aqui um caso do 

uso das aspas para, segundo Koch (1998, p. 59), “ manter distância do que se diz, colocando o 

dito “na boca” de outros”. O texto utilizado para a questão da prova é, pois, polifônico na 

medida em que mostra perspectivas ou pontos de vista de outro enunciador. 

É principalmente nas questões de interpretação de textos que mais se concentram as 

relações polifônicas das provas de português para concursos públicos. Além da voz do autor 

do texto, o candidato se depara com uma outra voz, a voz do enunciador das questões, um 

sujeito dialógico que, antes, deu ao texto sua própria interpretação, ao usar o artifício da 
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paráfrase, uma reescritura de um texto, espécie de “tradução” dentro da própria língua. Ao 

interpretar o texto, o elaborador da prova passa a exigir que o candidato reinterprete o texto 

dado, numa relação dialógica, de reciprocidade inteiramente nova e especial entre duas 

verdades. Nesse sentido, atesta Bezerra (2006, p.194):   

 

a polifonia se define pela convivência e pela interação, em um mesmo 
espaço de romance, de uma multiplicidade de vozes e consciências 
independentes e imiscíveis, vozes plenivalentes e consciências equipolentes, 
todas representadas de determinado universo e marcadas pelas 
peculiaridades desse universo. 

 

Passemos à análise de uma questão de interpretação textual incluída na prova de 

Português para o concurso do TRT da 11ª. Região – Analista Judiciário –Área: Apoio 

Especializado – Especialidade: Enfermagem – 2012:     

 

Texto: A Amazônia, dona de uma bacia hidrográfica com cerca de 60% do 
potencial hidrelétrico do país, tem a chance de emergir como uma região 
próspera, capaz de conciliar desenvolvimento, conservação e diversidade 
sociocultural. O progresso está diretamente ligado ao papel que a região 
exercerá em duas áreas estratégicas para o planeta: clima e energia. Não se 
trata de explorar a floresta e deixar para trás terra arrasada, mas de aproveitar 
o valor de seus ativos sem qualquer agressão ao meio ambiente. Para isso, 
basta que o Brasil seja capaz de colocar em prática uma ampla e bem-
sucedida política socioambiental, a exemplo do que faz a indústria cosmética 
nacional, que seduziu o mundo com a biodiversidade brasileira. É marketing 
e é conservacionismo também. 
   Segundo o pesquisador Beto Veríssimo, fundador do Instituto do Homem e 
Meio Ambiente da Amazônia (Imazon), a floresta é fundamental para a 
redução global das emissões de gases de efeito estufa. "O Brasil depende da 
região para produzir mais energia e não sou contra a expansão da rede de 
usinas aqui, mas é preciso cautela, para não repetir erros do passado, quando 
as hidrelétricas catalisaram ocupação desordenada, conflitos sociais e 
desmatamentos. Enfrentar o desmatamento da Amazônia é crucial para o 
Brasil." 

(Trecho de Diálogos capitais. CartaCapital, 07/09/2011, p. 46) 
 
Questão: No último parágrafo, o pesquisador 
(A) lamenta o fato de ser necessário desmatar a floresta para criar condições 

mais favoráveis para a Amazônia, especialmente quanto ao 
fornecimento de energia elétrica. 

(B) aponta para as dificuldades que surgirão com os novos projetos de 
construção de usinas hidrelétricas na região amazônica. 

(C) defende a construção de novas usinas, por trazerem benefícios para toda 
a região, ainda que seja necessário desmatar grandes áreas de floresta. 

(D) alerta para a necessidade de um planejamento de ações, para evitar, 
como já têm acontecido, fatos comprometedores do desenvolvimento 
sustentável da Amazônia. 
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(E) constata que, apesar da abundância de recursos hídricos na região 
amazônica, é inaceitável seu aproveitamento com a construção de novas 
usinas hidrelétricas. 

 

A resposta correta atribuída à questão está na letra “d”. Observa-se, nitidamente, no 

texto, a presença de duas vozes: a voz do autor do texto (enunciador da CartaCapital) e a voz 

do pesquisador Beto Veríssimo. A questão exige leitura atenta do candidato sobre aquilo que 

foi enunciado pelo pesquisador e não pelo autor do texto. Ao responder à questão proposta, o 

candidato deve ainda atentar para uma terceira voz, a voz do elaborador da prova que, em 

uma das alternativas (neste caso, na alternativa “d”), introduz um enunciado ao transcrever, 

com novas palavras, a ideia que se atribui ao pesquisador Beto Veríssimo.  

Vimos que, nas questões de Português para concursos públicos, outras vozes 

apresentam diversos signos como parte de um processo de interação social e que refletem a 

realidade de um ponto de vista ideológico. Para a elucidação dessas vozes, devemos examinar 

o texto e seus recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais e sua construção composicional. 

Portanto, as organizadoras de concursos, em suas provas de Português, já reconhecem  

a linguagem como um rico e poderoso fenômeno da comunicação, permitindo que o candidato 

pense e aja a partir de enunciados proferidos pelas diversas vozes presentes no discurso. As 

provas, dialógicas e intertextuais, são, pois, polifônicas.  

 

4.5 A ambiguidade 

 

O texto é uma entidade multifacetada, “fruto de um processo extremamente complexo 

de interação social e de construção social de sujeitos, conhecimento e linguagem” (KOCH, 

2009, p.175) Em todo texto, os enunciados, que devem estar relacionados entre si, se 

entrecruzam para a construção dos sentidos pretendidos, rumo à interação entre autor e leitor, 

como assinala Cavalcante (2012, p. 18): “o que faz o texto ser um texto é um conjunto de 

fatores, acionados para cada situação de interação, que determinam a coerência dos 

enunciados”.      

Sabemos que o ensino tradicional da língua portuguesa exige a construção de um texto 

sem ambiguidades. Necessariamente, esse preceito se aplica aos gêneros textuais que se 

caracterizam pela exatidão, como é o caso dos textos formais, acadêmicos, jornalísticos, 

instrucionais e didáticos. Nesse tipo de texto, a ambiguidade reflete um “defeito a ser evitado 

pelo seu caráter perturbador”. (FIORIN, 2003, p.135) 
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Por outro lado, a múltipla possibilidade de leitura de um texto pode ser o resultado de 

um recurso de construção textual, uma estratégia intencional do autor. Nos textos 

publicitários, por exemplo, longe de se constituir um erro, a ambiguidade se apresenta como 

recurso usado propositadamente para persuadir e encantar um determinado público-alvo.  

À luz das reflexões semânticas e discursivas sustentadas por autores como Câmara 

(1991), Cançado (2012), Cavalcante (2012), Fiorin (2003), Koch (2009), Marcuschi (2008) e 

Possenti (1998), analisamos aqui os seguintes tipos de ambiguidade: ambiguidade lexical, 

ambiguidade sintática, ambiguidade de escopo e ambiguidade por correferência, em provas de 

português para concursos públicos.  

Pretendemos verificar se, nas provas, o uso desse fenômeno linguístico é apontado 

como um vício de linguagem e/ou considerado um recurso estilístico que se instala em alguns 

tipos de texto como a propaganda e a publicidade.  

 

4.5.1 Os múltiplos sentidos 

 

Para início de conversa, Cançado (2012, p. 70) nos diz que “a ambiguidade é, 

geralmente, um fenômeno semântico que aparece quando uma simples palavra ou um grupo 

de palavras é associado a mais de um significado”. Carvalho (2003, p.58) apregoa que “a 

ambiguidade é a qualidade que um enunciado possui de ser suscetível a duas ou mais 

interpretações semânticas”. Corroborando com Cançado e Carvalho, Ilari (2010, p.9) sustenta 

que “a ambiguidade é a característica das sentenças que apresentam mais de um sentido”. 

Para se comprovar a ambiguidade de um termo, os linguistas sugerem alguns testes. 

Segundo Ilari (2010, p.09), “um bom teste para saber se uma sentença tem mais de um sentido 

consiste em propor a ela duas reformulações, inventando em seguida uma situação em que a 

primeira reformulação seja verdadeira e a segunda falsa ou inaplicável”. Já o teste de 

ambiguidade de Kempson (apud Cançado, 2003, p.66) vale-se da seguinte estratégia: “se a 

sentença antecedente tiver mais de uma interpretação, então a segunda também terá as 

mesmas interpretações da sua antecedente”.   

Tomemos a questão da prova de Português para o concurso do TRT da 16ª. Região-

MA – cargo: Analista Judiciário – Área Judiciária, elaborada pela FCC, em 2009:   

 

A ocorrência de ambiguidade e falta de clareza faz necessária uma revisão 
da seguinte frase: 
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a) Causa-nos revolta, a todos, o pouco interesse que ele vem demonstrando 
na condução desse processo - razão pela qual há quem peça a demissão 
dele. 

b) Conquanto ele nos haja dado uma resposta inconclusiva e protelado a 
decisão, há quem creia que nos satisfará o desfecho deste caso. 

c) Inconformados com a resposta insatisfatória que nos deu, reiteramos o 
pedido para que ele não deixe de tomar as providências que o caso 
requer. 

d) Ele deu uma resposta insatisfatória à providência que lhe solicitamos, em 
razão da qual será preciso insistir em que não venha a repeti-la. 

e) Caso não sejam tomadas as providências cabíveis, seremos obrigados a 
comunicar à Direção o menos- cabo com que está sendo tratado este caso. 

 

Há ambiguidade e falta de clareza na frase que se encontra na alternativa “d”. Num 

primeiro instante, na primeira sentença, um ou outro leitor pode entender que o pronome 

“lhe” se refere ao sujeito da oração (Ele) ou ao receptor da mensagem, afinal a providência 

pode ter sido solicitada a um terceiro, a quem ouve a mensagem, Nesse caso, o falante, ao 

designar outra pessoa diferente de “Ele” (o sujeito da oração), faz com que a interpretação do 

pronome “lhe” fique dependente de fatores contextuais.  

Na segunda sentença do período, a forma pronominal “la” não esclarece se a 

referência é dada à expressão “resposta insatisfatória” ou à expressão “providência”. 

Perguntamos: o que não deve ser repetido? A resposta insatisfatória ou a providência? Na 

busca dos sentidos que o enunciado pode fornecer, o leitor, por sua vez, pode atribuir, à 

segunda sentença, a mesma resposta atribuída à primeira. Assim: A quem foi solicitada a 

providência? A Ele?! Quem não deve repeti-la? Ele?! Isso valida o teste de Kempson, mas, 

como já demonstramos, é possível aplicar também ao período o teste de Ilari.  

Naturalmente, construímos nossa fala e argumentos a partir de uma avaliação da 

capacidade de interpretação do nosso interlocutor, considerando ainda a maneira como ele vai 

reagir às informações que são transmitidas pelos nossos textos escritos ou falados. Mas, 

quando escrevemos, devemos estar conscientes de que “efeitos contextuais podem direcionar 

os significados das palavras para diferentes caminhos”. (CANÇADO, 2003, p.65)  

Entender o texto é, assim, uma tarefa complexa, que requer esforço, exercício mental e 

muita habilidade. Trata-se de um trabalho executado em sintonia com o outro, para a 

negociação de sentidos.  Essa concepção sociointeracional da linguagem se alicerça no 

dialogismo pregado por Bakhtin (2010, p. 348), para quem “A vida é dialógica por natureza. 

Viver significa participar do diálogo: interrogar, ouvir, responder, concordar, etc”. 

Nos textos denotativos ou referenciais, utilizados para transmitir ao leitor informações 

de toda ordem, o emissor busca objetividade de expressão na mensagem, evitando expressões 
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ambíguas. Quando há, na mensagem predominantemente referencial, uma diversidade 

polissêmica18, intenciona-se valorizar o contexto, que assume a responsabilidade pela retirada 

da ambiguidade. Nesses textos, o autor não pode deixar dúvidas quanto à sua intenção 

comunicativa, pois “muitas vezes, a dupla possibilidade de leitura de um texto não é o 

resultado de um programa ou de uma estratégia intencional do autor, mas de um descuido, um 

cochilo que, se fosse percebido, seria corrigido”. (FIORIN, 2003, p. 135) 

É relevante, porém, considerar que a ambiguidade de sentidos torna-se uma excelente 

estratégia de estilo nos textos literários, humorísticos e  publicitários, em que quase sempre se 

opta pelo equívoco de uma determinada expressão, a fim de desviar o público-leitor para outra 

direção argumentativa, capaz de produzir os efeitos e as reações pretendidas pelo enunciador 

da mensagem.  

 

4.5.2 Ambiguidade lexical 

 

A partir do texto publicitário, que normalmente apresenta uma multiplicidade de 

sentidos, fazemos uma discussão sobre a ambiguidade lexical. Para isso, comecemos pela 

análise da questão da prova de português para o concurso publico da Fundação Nacional de 

Saúde, elaborada pela Cesgranrio, em 2009, para o cargo de Técnico de Contabilidade: 

 

Questão:    O anúncio publicitário a seguir é uma campanha de um adoçante, 
que tem como seu slogan a frase “Mude sua embalagem”. 
 

 
                                              Figura 3 - Questão de prova - Cesgranrio - Fundação Nacional de Saúde (FNS) - 2009 

 
A palavra “embalagem”, presente no slogan da campanha, é altamente 
expressiva e substitui a palavra 

                                                           
18 Polissemia é, segundo Cegalla (2008, p.312), fato linguístico que faz uma palavra ter mais de uma 
significação. Podemos citar, como exemplos de palavras polissêmicas, o verbo dar e os substantivos linha e 
ponto, que têm dezenas de acepções. 
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(A) vida.           
(B) corpo.          
(C) jeito.          
(D) história.            
(E) postura. 

 

Temos aqui um caso de ambiguidade lexical, que, de acordo com Cançado (2012, 

p.71), trata de uma dupla interpretação incidente somente sobre o item lexical, no caso, a 

palavra “embalagem” que, por ser polissêmica, admite inclusive, a depender do contexto, as 

acepções trazidas nas cinco alternativas da questão: vida, corpo, jeito, história, postura.   

O texto da questão da prova vem nos dizer que, consciente ou inconscientemente, a 

todo instante, pretendemos influenciar nosso leitor, ao fazê-lo compartilhar de nossas 

opiniões. Mas, ao interpretar os diversos discursos, o sujeito interpretante cria hipóteses a 

respeito do saber do sujeito enunciador, pois toda interpretação é uma suposição de intenções. 

A compreensão dos enunciados é ainda condicionada ao emprego adequado de recursos 

linguageiros, semânticos e formais. Nessa linha de pensamento, “o estudo do enunciado como 

unidade real da comunicação discursiva permitirá compreender de modo mais correto também 

a natureza das unidades da língua (enquanto sistema) – as palavras e as orações”. (BAKHTIN, 

2010, p. 269)        

No entanto, para responder à questão da prova antes apresentada, o candidato ao 

concurso deve estar ciente de que nem tudo aquilo que adotamos como significação está no 

âmbito da língua e do sistema (léxico-gramatical). A análise do contexto comunicacional, o 

qual se encarrega de apresentar as condições de produção e recepção do texto, passa a assumir 

um papel decisivo. Segundo Marcuschi (2008, p.82) “o contexto é algo mais do que um 

simples entorno e não se pode separar de forma rigorosa o texto de seu contexto discursivo. 

Contexto é fonte de sentido”. 

  A questão da prova nos coloca diante de um discurso publicitário. Esse e outros tipos 

de texto costumam explorar propositadamente a ambiguidade, que, ao contrário do que 

pensam muitos leitores, fornece duas ou mais interpretações precisas. Ambiguidade, portanto, 

não se mistura com imprecisão.  Como nos fala Carvalho (2003, p.58),   

 

deve-se distinguir, porém, ambiguidade de imprecisão: quando algo é 
ambíguo, há dois ou mais modos possíveis de interpretação; quando é 
impreciso ou vago, o receptor não pensa em nenhuma interpretação 
definitiva, podendo ficar inseguro e confuso a respeito do significado. Além 
disso, diferentemente da imprecisão, a ambiguidade não é acidental. Na 
maioria dos casos, é resultado de um cuidadoso planejamento. 
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Retomando a discussão sobre a questão da prova de português (Cesgranrio), na qual 

surge uma publicidade que estampa o slogan “Mude sua embalagem”, registramos que a 

resposta correta a ela atribuída está na alternativa “b”. Para chegar a essa resposta, o candidato 

ao concurso deve considerar todo o seu conhecimento de mundo, ativar sua cultura e sua 

história para dar sua interpretação àquilo que o texto intenciona colocar na mente do leitor. 

Para tanto, o candidato se vale da imagem que lhe foi apresentada, pois “às vezes, a 

ambiguidade sugerida pela mensagem é desfeita pela imagem, pela marca ou pela própria 

sequência do texto publicitário”. (CARVALHO, 2003, p.61)  

Em alguns textos, é muito comum a presença da ambiguidade lexical gerada por dois 

fenômenos distintos: a homonímia e a polissemia. Na homonímia, os sentidos da palavra 

ambígua não são relacionados, a exemplo das palavras “sexta” e “cesta”. Na polissemia, os 

possíveis sentidos da palavra ambígua têm uma relação entre si, tal qual a palavra “rede” 

(rede de deitar, rede elétrica, rede de relacionamentos etc). Nessa discussão, porém, não nos 

preocupamos com a classificação dos léxicos em homonímia ou polissemia.  Interessa-nos 

verificar se, em determinadas sentenças, um termo do nosso idioma é empregado de forma 

precisa e clara ou se, por descuido ou propósito, esse termo é usado de modo ambíguo, 

considerando o que nos atesta Almeida (1990, p.187), 

 

a polissemia e a homonímia são fenômenos linguísticos diferentes de 
origem, mas que acabam confluindo para o mesmo resultado: a ambiguidade 
da frase. A oposição de sua própria nomenclatura, polissemia e homonímia, 
já põe em evidência enfoques diversos, ou seja, a polissemia (poli mais 
sentia) objetivando o significado e a sua multiplicidade, a homonímia (homo 

mais nome) envolvendo os significantes e a sua identidade. 
 

A questão da prova de português para o concurso da Prefeitura Municipal de Maceió-

AL, elaborada pela FUNDEPES19, em dezembro/2012, para o cargo de Médico Psiquiatra, 

apresentada a seguir, retrata o uso de uma expressão ambígua tão somente com a intenção de 

provocar o riso.  

                                                           
19 Fundepes - Fundação Universitária de Desenvolvimento de Extensão e Pesquisa foi criada em 1978 com a 
finalidade de incentivar e apoiar a pesquisa científica, desenvolvendo e gerenciando programas e projetos ligados 
aos campos da Ciência, Pesquisa, Ensino e Extensão. Instituída como entidade de direito privado e sem fins 
lucrativos, a FUNDEPES, que está devidamente credenciada no Ministério da Educação e no Ministério da 
Ciência e Tecnologia, é caracterizada como Fundação de Apoio à Universidade Federal de Alagoas 
(www.fundepes.br) > Acesso em 11/03/13. 

 

http://www.fundepes.br/


87 

 

No humor, os termos polissêmicos são muito usados para produzir graça, sátira e 

leveza ao texto. Facilmente encontrados em revistas, jornais, histórias em quadrinhos, 

almanaques etc, os textos humorísticos compõem-se de uma linguagem verbal e/ou não 

verbal, tornando imagens e textos interdependentes. Há muitos textos humorísticos que 

operam com ambiguidades, por meio de frases breves e pouco informativas, vendo nisso uma 

estratégia para provocar o riso e prender a atenção do leitor/ouvinte. Vamos à questão! 

 

Leia o texto abaixo e marque a opção correta.  
 
“– Pai, vó caiu na piscina.  
– Tudo bem, meu filho.  
[...]  
– Escutou o que eu falei,  pai?  
– Escutei, e daí? Tudo bem.  
– Cê não vai lá?  
– Não estou com vontade de cair na piscina.  
– Mas ela tá lá...  
– Eu sei, você já me contou.  Agora deixe seu pai fumar um cigarrinho 
descansado.”  
        (ANDRADE, Carlos Drummond. Vó caiu na piscina. Rio de Janeiro, 
1996) 
 
A) Na expressão "Escutou o que eu falei, pai?", o termo "pai" é aposto 

explicativo.  
B) O verbo "cair", no texto, denota, contextualmente, o ato de perder o 

equilíbrio ou levar uma queda.  
C) Na expressão "Mas ela tá lá..." o pronome "ela" permite a progressão 

textual e é classificado como pronome oblíquo átono.  
D) Na expressão "Não estou com vontade de cair na piscina", o nome 

"vontade" pode ser regido pela preposição "em".  
E) A expressão "cair na piscina" causa ambiguidade textual. 

 

Interessa-nos aqui discutir apenas o contido na alternativa “e” (alternativa correta), que 

faz referência à ambiguidade. A expressão “cair na piscina”, no contexto em que foi utilizada, 

tanto denota “ser jogado na piscina em função de uma queda, com o risco de afogar-se”, 

quanto “dar um mergulho refrescante e prolongado”. O texto torna-se cômico justamente 

porque dele fez parte o fenômeno da ambiguidade, para permitir os efeitos desejados pelo 

autor do texto. Segundo Koch (1996, p. 24), 

 

toda atividade de interpretação presente no cotidiano da linguagem 
fundamenta-se na suposição de que quem fala tem certas intenções, ao 
comunicar-se. Compreender uma enunciação é, nesse sentido, apreender 
essas intenções. A noção de intenção não tem, aqui, nenhuma realidade 
psicológica: ela é puramente linguística, determinada pelo sentido do 
enunciado, portanto linguisticamente constituída. Ela se deixa representar de 
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uma certa forma no enunciado, por meio do qual se estabelece entre os 
interlocutores um jogo de representações, que pode corresponder ou não a 
uma realidade psicológica ou social. 

 

O texto de humor é posto aqui como objeto de leitura para levar o leitor a operar com 

as ambiguidades e as inferências necessárias até se chegar à compreensão do que se diz. Para 

Possenti (1998, p. 92), “as palavras são exploradas de certas formas no humor porque as 

propriedades que são exploradas pertencem às palavras na língua, nos diversos discursos”. 

 

4.5.3 Ambiguidade sintática 

 

Outro tipo de ambiguidade muito presente nas produções textuais é a ambiguidade 

sintática, comumente gerada pela estrutura da sintaxe, pela combinação das palavras e 

sentenças. Para Cançado (2012, p. 76),  

 

nesse tipo de ambiguidade, não é necessário interpretar cada palavra 
individualmente como ambígua, mas se atribui a ambiguidade às distintas 
estruturas sintáticas que originam as distintas interpretações: uma sequência 
de palavras pode ser analisada (subdividida) em um grupo de palavras 
(chamado de sintagma) de vários modos. 

 

Consideremos a questão da prova de Português elaborada pelo Cespe, em 2012, para o 

concurso do Ministério da Justiça –  cargo de Agente de Polícia Federal, mostrando-nos que a 

ambiguidade sintática se dá na medida em que haja diferentes possibilidades de reorganização 

das frases, resultando em diferentes estruturas sintáticas numa mesma sentença. 

 

Texto:     
 
Ó soberbos titulares, 
tão desdenhosos e altivos! 
Por fictícia autoridade, 
vãs razões, falsos motivos, 
inutilmente matastes: 
— vossos mortos são mais vivos; 
e, sobre vós, de longe, abrem 
 grandes olhos pensativos. 
(Cecília Meireles. Romanceiro da Inconfidência. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 1989, p. 267-8). 
 
Questão: Considerando-se as relações entre os termos da oração, verifica-se 
ambiguidade no emprego do adjetivo “pensativos”,  visto que ele pode 
referir-se tanto ao termo “vossos mortos” quanto ao núcleo nominal “olhos”. 

 



89 

 

Neste tipo de questão elaborada pelo Cespe, o candidato deverá indicar se o enunciado 

(item) está “certo” ou “errado”. A resposta dada ao item, no gabarito oficial, é “certo”. Temos 

aqui um caso de ambiguidade sintática porque, na mesma sentença, ou seja, “vossos mortos 

(...) pensativos”, há duas possibilidades de estrutura sintática: o adjetivo “pensativos” pode ser 

atribuído a “vossos mortos” e a “olhos”. Logo, entendendo-se que o adjetivo “vivos” se refere 

a “vossos mortos”, pode-se concluir que  “vossos mortos” é sujeito da oração “abrem grandes 

olhos pensativos”. 

Dessa forma, no texto, a palavra “pensativos” poderia ser assim deslocada para 

imediatamente após a palavra “mortos”: “vossos mortos pensativos são mais vivos”, fato que 

determina o tipo de ambiguidade sintática,  assim explicitada: “toda vez que se tratar de uma 

ambiguidade sintática, conseguimos mostrar as possibilidades de interpretação da sentença 

apenas alternando a posição das expressões envolvidas na ambiguidade”. (CANÇADO, 2012, 

p. 78)   

Em certos casos, em particular na escrita, a ambiguidade torna-se inaceitável, pois 

nem sempre o emissor da mensagem está ao nosso lado, para que nos esclareça sua real 

intenção comunicativa.  Mas é certo que, tanto em termos de produção ou compreensão de um 

texto, o autor adota uma série de estratégias para aumentar sua força retórica, dar ênfase a 

alguma parte que julga mais importante, permanentemente com o objetivo de persuadir o 

leitor para o processamento textual desejado. Segundo Koch (2003, p. 20), o ato de persuadir 

o outro se dá “por meio de argumentos plausíveis ou verossímeis e tem caráter ideológico, 

subjetivo, temporal, dirigindo-se, pois, a um auditório particular (grifo nosso)”. E Cavalcante 

(2012, p. 140) acrescenta: 

 

Estamos vendo como os textos são intencionais na medida em que colocam 
em jogo estratégias diversas de permitir aos interlocutores interpretar 
sentidos múltiplos. A língua nos favorece, pois cria certas ambiguidades que 
complicam ainda mais a tarefa de produzir sentido, na mesma proporção em 
que consente muita criatividade. 

 

4.5.4 Ambiguidade por correferência 

 

Prosseguindo a discussão sobre a temática, passemos à análise da questão do concurso 

do Tribunal de Contas da União – cargo: Auditor Federal de Controle Externo, elaborada pelo 

Cespe, em 2010: 
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Texto: Que impressão nos causaria descobrir, ao acordarmos numa bela 
manhã, que todos os outros homens falam uma língua que não 
compreendemos? Sob uma forma paradigmática, a língua encarna esse tipo 
de dados sociais, que pressupõem uma multiplicidade de seres humanos 
organizados em sociedades e os quais, ao mesmo tempo, não param de se 
reindividualizar [...]                 

Norbert Elias. Sobre o tempo, 1998 
 

Questão: A flexão de masculino em "os quais" mostra que essa expressão 
retoma um referente masculino plural e não "sociedades".  O seu emprego, 
no texto, evita uma possível ambiguidade que poderia ser provocada pelo 
emprego do pronome que. 

 

O gabarito oficial da organizadora do concurso (Cespe) marca o enunciado (item) 

como “certo”. O produtor do texto se viu obrigado a usar o pronome relativo no masculino 

plural para se referir a “seres humanos organizados”, sem causar possíveis dúvidas. Aliás, 

ainda que optasse pelo pronome “que”, a referência, de acordo com o contexto, só poderia ser 

atribuída a ”seres humanos organizados em sociedades”, pois “em sociedades” é 

complemento de “seres humanos organizados”.  O discurso aqui é perpassado por um 

contexto comunicacional que se encarrega de esclarecer a ideia pretendida pelo autor do texto, 

comprovando o pressuposto de Rajagopalan (2010, p.41), ao defender que “[...] ambiguidade 

e vagueza são presentes somente quando as sentenças são focalizadas isoladas de seus 

contextos”. 

Mas não podemos nos esquecer de que, ao escrever, o autor intenciona atingir o seu 

leitor. É preciso facilitar a compreensão do pensamento, pois, às vezes, nem mesmo o 

contexto é capaz de esclarecer tudo para alguns leitores.  No texto da questão apresentada, o 

emprego do pronome “que” poderia, sim, levar alguns leitores às seguintes possibilidades de 

interpretação: ou os seres humanos organizados em sociedades ou as próprias sociedades não 

param de reindividualizar. Um ou outro leitor desavisado poderia ainda entender que o ato de 

reindividualizar é competência tanto dos “seres humanos organizados” quanto das 

“sociedades”.   

A possível ambiguidade - instalada no texto dessa questão elaborada pelo Cespe - é do 

tipo “ambiguidade por correferência”, que se dá pelo uso de pronomes que podem ter diversos 

antecedentes.  

Para compreendermos esse tipo de ambiguidade, precisamos conhecer um pouco de 

“referenciação”, assunto discutido mais detalhadamente a partir da página 92. Trata-se de um 

processo linguístico que “diz respeito à atividade de construção de referentes (ou objetos de 

discurso) depreendidos por meio de expressões linguísticas específicas para esse fim, 
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chamadas de expressões referenciais”. (CAVALCANTE, 2012, p. 98), Por sua vez, Koch 

(2009, p.61) considera a referenciação como atividade discursiva, pois 

 

os processos de referenciação são escolhas do sujeito em função de um 
querer-dizer. Os objetos-de-discurso não se confundem com a realidade 
extra-linguística, mas (re) constroem-na no próprio processo de interação. 
Ou seja: a realidade é construída, mantida e alterada não somente pela forma 
como nomeamos o mundo, mas, acima de tudo, pela forma como, 
sociocognitivamente, interagimos com ele: interpretamos e construímos 
nossos mundos por meio da interação com o entorno físico, social e cultural. 

 

           Essa interação – insistimos – vai depender de um determinado contexto. Na grande 

maioria dos casos, a compreensão é garantida exclusivamente por ele, consideradas as 

circunstâncias em que se produz a mensagem.   

A análise da questão de Português elaborada pelo Cespe, em 2010, para o concurso do 

MPU Ministério Público da União –  cargo de Arqueologia vai nos demonstrar que é, por 

meio do contexto, que se dá o entendimento daquilo que foi enunciado, ainda que, na ótica do 

leitor,  um ou outro termo possa apresentar uma provável ambiguidade até em uma situação 

contextualizada: 

 

Texto:   Inovar é recriar de modo a agregar valor e incrementar a eficiência, 
produtividade e a competitividade nos processos gerenciais e nos produtos e 
serviços das organizações [...] Inovador é o indivíduo que procura respostas 
originais e pertinentes em situações com as quais ele se defronta. 

Luiz Afonso Bermúdez. O fermento tecnológico, 2009 
 

Questão: O segmento "as quais" remete a "situações" e, por isso, admite a 
substituição pelo pronome “que”; no entanto, nesse contexto, tal 
substituição provocaria ambiguidade. 

 

Não há dúvida de que, ao usar a expressão “as quais”, o autor só pode referir-se ao 

termo “situações”. A substituição de “as quais” por “que” é perfeitamente adequada, sem 

que haja ambiguidade, pois o contexto não dá margens para outra interpretação senão a 

seguinte: o indivíduo se defronta com situações, nas quais procura respostas originais e 

pertinentes. Segundo Cavalcante (2012, p 102), 

 

os referentes “jogam” em diversas posições, dentre as quais destacamos: o 
papel na organização da informação; a atuação na manutenção da 
continuidade e progressão do tópico discursivo; a participação na 
orientação argumentativa do texto [...]. Conhecer as estratégias de 
referenciação implica, portanto, compreender um mecanismo de 



92 

 

estruturação do texto, algo absolutamente fundamental para a construção da 
coerência.  

 

 Ao utilizar o mecanismo da “referência”, o autor foca sua atenção em algum termo ou 

expressão do texto, de forma a evitar as construções ambíguas. Muitas vezes, o autor perde 

esse foco e termina por desvirtuar a informação. Tanto que “quando o foco não é estabelecido 

com clareza, pode haver um desvio da localização, o que acarreta também uma atribuição 

referencial inadequada”. (MARCUSCHI, 2008, p. 140)   

 

4.5.5 Ambiguidade de escopo 

 

Resta ainda um rápido comentário sobre a “ambiguidade de escopo”.  Como defende 

Cançado (2010, p. 78), “este tipo de ambiguidade não decorre nem de um item lexical, nem 

da estrutura sintática de um termo, mas sim da estrutura semântica de um termo”.   

Como exemplo dessa ambiguidade, citamos uma das sentenças fornecidas pela autora 

(2010, p.79): Todo mundo ama uma pessoa. A frase pode ser interpretada por alguns leitores 

como “todo mundo ama a mesma pessoa”; por outro lado, outros leitores poderão apostar na 

seguinte leitura: “cada pessoa ama uma pessoa diferente”.  Há na frase uma relação de 

distribuição, duas estruturas subjacentes e lógicas totalmente distintas, mostrando que, na 

maioria dos casos, a ambiguidade de escopo é gerada pelo uso de termos quantificadores. 

Nesses casos, tem-se uma interpretação coletiva ou uma interpretação distributiva. Nenhuma 

das provas para concursos públicos que analisamos explorou esse tipo de ambiguidade. 

 

4.5.6 Fechando a discussão sobre a ambiguidade 

 

Em todas as esferas do ensino da língua portuguesa, professores e alunos devem se 

apegar ao funcionamento da linguagem, vendo nela um instrumento de interação, utilizado 

para informar, deleitar e persuadir o outro. Afinal, “a significação é trabalho social e surge 

como a descrição semântica de um ato simbólico”. (MARCUSHI, 2007, p. 77)  Por isso, nas 

aulas, os professores devem atentar para uma nova concepção da língua, desenvolvendo o 

senso crítico e a capacidade de análise dos alunos. É nessa perspectiva que Luft (2003, p. 26) 

categoricamente nos alerta:   

 

Penso também que professores de Português seriam muito mais úteis a seus 
alunos pesquisando – junto com eles – segredos de expressividade das 
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palavras e frases, agrupamentos pela forma (Morfologia) ou pela 
significação (Semântica), troca de palavras em contextos determinados, 
procurando “sentir” a repercussão no som e no conteúdo, etc. 

 

A análise de textos ambíguos de algumas provas de português para concursos públicos 

nos faz concluir que, nessas provas, o texto passa a ser visto como um todo organizado de 

sentido, cujas partes se inter-relacionam de modo a permitir que os candidatos apliquem suas 

competências e habilidades para a compreensão e interpretação do que leem. 

Assim, pois, já percebemos, em algumas provas de português para concursos públicos, 

um certo distanciamento do purismo gramatical. Elas passam a operar com o texto, 

possibilitando que o candidato ao concurso demonstre domínio da língua focado na 

compreensão dos sentidos produzidos.  Ao utilizarem o fenômeno da ambiguidade, os 

elaboradores das provas valorizam os segredos de expressividade das palavras e frases, 

assumindo a ambiguidade textual como um recurso estilístico justificado pela “riqueza de 

expressão, que com economia de palavras amplia a possibilidade de interpretações”. 

(ALMEIDA, 1990, p. 193)  
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5  REFERENCIAÇÃO 

 

Neste capítulo, verificamos como se dá o processo da referenciação nas questões das 

provas de português para concursos públicos, elaboradas pelo Cespe, Esaf, FCC, FGV e 

Fundação Cesgranrio, em relação à anáfora e à dêixis. Nossa análise se alicerça na tendência 

dos estudos semântico-discursivos, que, segundo Marcuschi (2008, p. 139), “postula uma 

noção de linguagem como atividade sociocognitiva em que a interação, a cultura, a 

experiência e aspectos situacionais interferem na determinação referencial”. 

           

5.1 O que é referenciação               

    

A referenciação é um processo que consiste na construção e reconstrução de objetos-

de-discurso para favorecer a compreensão textual e construir os sentidos pretendidos, nos 

diversos eventos comunicativos, isto é, na prática social, na negociação entre os diversos 

participantes do processo da comunicação. De acordo com Cavalcante (2012, p. 113),   

 

o processo de referenciação pode ser entendido como o conjunto de 
operações dinâmicas, sociocognitivamente motivadas, efetuadas pelos 
sujeitos à medida que o discurso se desenvolve, com o intuito de elaborar as 
experiências vividas e percebidas a partir da construção compartilhada 
dos objetos de discurso que garantirão a construção de sentidos (grifos da 
autora). 

 

Nesta pesquisa, em vez de “referência”, adotamos a expressão “referenciação”, como 

sugerem os linguistas. A “referência” é posta em segundo plano porque “tem um caráter de 

relação pré-fabricada (à margem das condições de uso) entre o mundo e a linguagem”. 

(MARCUSCHI, 2008, p.140)   

A noção de referência tem como base a ideia de que a língua é espelho da realidade e 

representa uma correspondência direta entre as palavras e as coisas, fundando-se numa 

concepção de língua tida como transparente. A referência pressupõe ainda a existência de um 

sujeito dotado de passividade que apenas decodifica sentidos cristalizados nos textos, 

desconsiderando elementos contextuais e pragmáticos na interpretação do texto, que passa a 

ser visto como produto pronto e acabado, fechado em si mesmo, dotado de um sentido que 

precisa ser decodificado.  Segundo Mondada (2003, p. 18), 
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A questão de saber como a língua refere o mundo tem sido colocada há 
muito tempo em diversos quadros conceituais. Se as respostas são diferentes, 
a maior parte pressupõe ou visa uma relação de correspondência entre as 
palavras e as coisas, correspondência dada, preexistente e perdida, ou 
recuperar, encontrar no exercício da atividade científica, por exemplo. 

 

Já a “referenciação” se fundamenta numa atividade discursiva que “privilegia a 

relação intersubjetiva e social no seio da qual as versões do mundo são publicamente 

elaboradas, avaliadas em termos de adequação às finalidades praticadas e às ações em curso 

dos enunciadores”. (MONDADA, 2001, apud Koch 2009, p. 61)  A referenciação considera a 

“relação existente entre o texto e a parte não-linguística da prática em que ele é interpretado e 

produzido” (RASTIER, apud Mondada, 2003,p. 20). 

A análise da questão da prova de Português elaborada pela Cesgranrio para o concurso  

do Programa de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás Natural (PROMIINP) – 

Grupo E – Técnico de Nível Médio, em outubro de 2010, evidencia-nos o quanto a 

organizadora ainda se distancia da prática discursiva, ao explorar o processo da referência. Ao 

fazer uso do tipo de questão como a selecionada aqui, a organizadora toma como base uma 

visão instrumentalista da língua. Vejamos o texto e a questão apresentados, na prova, pela 

Cesgranrio:  

 
 

 

 

                                              Questão: O referente do termo em destaque está correto em 

 

Figura 4 – Texto da prova Cesgranrio  Programa de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás Natural 
(PROMIINP) – Grupo E – Técnico de Nível Médio – outubro/2010 
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(A) ...ou tentar removê-la. (l. 15) (= a narradora) 
(B) ...evitá-lo. (l. 24) (= o botijão) 
(C) ...e a conectasse...”(l. 25-26) (= a ideia) 
(D)  Adicionou-lhe... (l. 38) (= o fogão) 
(E)  e o acoplou à válvula de botijão. (l.41-42) (= o timer) 
 

Enfatiza-se aqui o processo da referência que consiste no modo de “etiquetar” um 

universo de informações pré-existentes, isto é, dá-se um texto para que dele se extraiam as 

informações e conteúdos sistematicamente programados, com base na relação entre as 

expressões referenciais, os recursos expressivos à disposição da língua (substantivos, 

pronomes e advérbios), e os referentes, que, segundo Cavalcante (2012, p. 98), são “um 

objeto, uma entidade, uma representação construída a partir do texto e percebida, na maioria 

das vezes, a partir do uso de expressões referenciais”. 

Na questão da prova da Cesgranrio, as relações só se processam no cotexto, isto é, no 

nível interno, entre os próprios elementos que estão presentes na manifestação linguística. 

Para Marcuschi (2008, p. 139), “a referência, seria, nesse caso, uma contraparte extramente 

para um conceito ou uma expressão linguística”.  

Ao tratarmos da referenciação, devemos considerar o seu plano do discurso, 

porquanto, de acordo com Koch (2012, p.34), 

 

a referenciação constitui, portanto, uma atividade discursiva. O sujeito, por 
ocasião da interação verbal, opera sobre o material linguístico que tem à sua 
disposição, realizando escolhas significativas para representar estados de 
coisas, com vistas à concretização de sua proposta de sentido [...] É por esta 
razão que se defende que o processamento do discurso, visto que realizado 
por sujeitos sociais atuantes, é um processamento estratégico. 

          

Na referenciação, os elementos remissivos e referenciais devem ser entendidos como 

objetos-de-discurso que se constroem e reconstroem continuamente de forma a atender os 

vários propósitos e sentidos comunicativos. Nessa perspectiva, saímos do modelo 

tradicionalmente atrelado à referência, na sua forma de atribuir uma representação 

extensionalista da lingua. Muda-se o foco, a partir da ideia de que “os referentes são gerados 

no interior do discurso: são introduzidos, conduzidos, retomados, identificados no texto, 

modificando-se à medida que o discurso se desenrola, por meio de estratégias específicas de 

referenciação”. (JUBRAN, 2012, p.219) 

Avancemos nossa análise com base na questão elaborada pelo Cespe para o concurso 

do Tribunal Regional Eleitoral-RJ – cargo: Analista Judiciário, em 2012: 
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Texto: [...] O povo a que remete a ideia de soberania popular  constitui uma 
unidade, e não, a soma de indivíduos. Jurídica e constitucionalmente, a 
representação “representa” o povo (e não, todos os indivíduos). Além disso, 
não há propriamente mandato, pois a função do representante se dá nos 
limites constitucionais e não se determina por instruções ou cláusulas 
estabelecidas entre ele (ou o conjunto de representantes) e o eleitorado.  
 
Questão: O pronome “ele”  tem como referente o nome “representante”. 

  
A resposta atribuída à questão é “certo”.  Evidente está que, na questão da prova, há 

tão somente uma concepção extensional da referência que trata o significado considerando os 

objetos - chamados de extensões - a que se referem determinadas expressões da linguagem.  

Nesse caso, a referência tem como meta atingir um objeto no mundo quando se usa a 

expressão da língua para se referir a um objeto específico.  No entanto, as expressões de 

referência não podem limitar-se apenas a uma relação de referência com o mundo. Elas 

precisam mais precipuamente estabelecer um sentido, que se dá a partir da forma como a 

expressão nos apresenta a entidade que ela nomeia.  De acordo com Cavalcante (2012, p. 105 

e 106), 

 

na verdade, o processo de construção dos referentes implica que, no fundo, o 
papel da linguagem não é o de expressar fielmente uma realidade pronta e 
acabada, mas sim, o de construir, por meio da linguagem, uma versão, uma 
elaboração dos eventos ocorridos, sabidos, experimentados [...] Basta ver 
como atuamos para interpretar e produzir sentidos por meio dos textos: 
quando precisamos nos comunicar, estamos frequentemente adaptando, 
elaborando, modulando o nosso dizer para atender a necessidades surgidas 
na interação. Em outras palavras, estamos transformando os referentes, ou 
seja, estamos constantemente recategorizando os objetos (grifo da autora). 

 

Nesse sentido, dizemos que as diversas manifestações discursivas não são estáveis e 

uniformizadas. Elas são reformuladas e transformadas a todo tempo para provocar os sentidos 

intencionados pelos interlocutores, a partir do novo direcionamento argumentativo. Para 

Mondada & Dubois (2012, p.18), “no lugar de pressupor uma estabilidade a priori das 

entidades no mundo e na língua, é possível reconsiderar a questão partindo da instabilidade 

constitutiva das categorias por sua vez cognitivas e linguísticas, assim como de seus processos 

de estabilização”. 

Deste modo, a discursivização do mundo, que se dá por meio da linguagem, não 

consiste apenas na elaboração de informações previamente definidas. Como assinala Koch 

(2009, p. 60), a discursivização do mundo se dá ainda “num processo de (re)construção do 

próprio real. Sempre que usamos uma forma simbólica, manipulamos a própria percepção da 
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realidade de maneira significativa”. Com relação a esse aspecto da 

categorização/recategorização de objetos de discurso, Neves (2010, p.28) esclarece: 

 

A linguística do texto trata muito particularmente da categorização, que 
configura nominalmente as entidades. Mostra que um objeto pode ter sido 
configurado no discurso mas não ter sido categorizado, ou também pode já 
ter sido nomeado mas será sempre candidato a uma recategorização. Cada 
(re)categorização é uma atribuição de propriedades ao objeto nomeado, 
ocorrendo, pois que, se houver duas designações – a inicial e a anafórica – 
dificilmente elas poderão ser tidas como totalmente coincidentes. E a 
diferença não se dá apenas em termos de intensão, pelo contrário, 
frequentemente se configura ampliação ou redução, fragmentação ou 
condensação do objeto, ensejando-se, mesmo, uma mudança de visão. 

 

É nessa perspectiva que adotamos aqui, ao invés do termo “objetos do discurso”, o 

termo “objetos de discurso”, que diz respeito a “um objeto que vai se constituindo no próprio 

discurso, construído pelos meios e processos lingüísticos”. (MONDADA 1994, p.62, apud 

CAVALCANTE, 2000, p.. 32)   

 

5.2 Anáfora direta 

 

Anáfora é um processo de referenciação que apresenta expressões que, em um 

determinado texto, se reportam a outras expressões, enunciados, conteúdos ou contextos 

textuais, retomando-os, direta ou indiretamente, com vistas a contribuir para a continuidade 

tópica e referencial. As expressões anafóricas podem ser representadas por um sintagma 

pronominal ou por um sintagma nominal.  

A questão da prova do Cespe, apresentada na página anterior, explora, na verdade, a 

anáfora direta, isto é, processo de retomada de um elemento substituído por outro (no caso, os 

pronomes de terceira pessoa). Como sustenta Marcuschi (2008, p. 55), “pode-se dizer que a 

visão clássica da anáfora direta se dá com base na noção de que a anáfora é um processo de 

reativação de referentes prévios” (grifos do autor). Segundo Cavalcante (2012, p. 123),  

 

a estratégia anafórica diz respeito à continuidade referencial, ou seja, à 
retomada de um referente por meio de novas expressões referenciais. As 
expressões que retomam referentes já apresentados no texto por outras 
expressões são chamadas de anáforas diretas ou anáforas correferenciais.  

 

Da mesma forma, o texto da questão da prova de Português (a seguir) elaborada pela 

Cesgranrio para o concurso da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (TERMOBAHIA 
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S.A – FIEP) – cargo de Técnico de Manutenção Júnior Mecânica, em 2012, contém uma 

anáfora direta, que se evidencia na medida em que há obediência a regras gramaticais de 

concordância de gênero e número, regência verbal e nominal, sintaxe e morfologia, 

principalmente nos casos em que há mais de um termo que possa atuar como referente. 

Analisemos a questão: 

 

O verbo em destaque no trecho abaixo está no plural concordando com uma 
determinada palavra. 
 
“Segundo ele, as políticas mais adequadas são aquelas que permitem às 
mulheres fazerem escolhas sobre o número de filhos que querem e o 
momento certo para engravidar.” 
 
      Essa palavra é 
(A)  políticas  
(B)  aquelas 
(C)  mulheres 
(D)  escolhas 
(E)  filhos 

 

A resposta certa está na letra “c”. A forma verbal “querem”, no plural, retoma 

anaforicamente, de forma direta, a expressão “mulheres”. Isso atesta o que nos diz Milner 

(2003, p. 94): “Há relação de anáfora entre duas unidades A e B quando a interpretação de B 

depende crucialmente da existência de A, a ponto de se poder dizer que a unidade B só é 

interpretável na medida em que ela retoma – inteira ou parcialmente – A”. 

É comum ouvirmos que, na produção de um texto, devemos pensar no público que 

queremos atingir, de forma que esse público compreenda nossas intenções. No processo da 

referenciação, nossa atenção deve ser redobrada para que as expressões referenciais que 

utilizamos se reportem adequadamente aos referentes pretendidos. Como diz Ilari (2012, p. 

123), 

 

a decisão de apresentar certos conteúdos como recuperáveis é sempre uma 
questão de avaliação, e a avaliação pode ou não ser correta. Avaliações 
incorretas podem causar prejuízos mais ou menos sérios à comunicação, 
podem resultar em textos que serão percebidos como mais difíceis, podem 
exigir reformulações, comentários, digressões. 

 

A questão da prova Cespe, a seguir, para o concurso do Ministério da Justiça – cargo  

de Escrivão, em 2009, aponta para a necessidade de se evitar a correferência de elementos 

textuais que possa resultar em textos ambíguos. Quem escreve deve ter em mente que, ao 
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produzir um discurso, apropria-se da língua para veicular mensagens, atuar e interagir 

socialmente, favorecendo a compreensão. Analisemos a questão da prova:  
 

Texto: Não existem soluções mágicas, é claro, mas uma coisa é certa: uma 
crise global requer soluções globais [...]. Por conta da globalização, ninguém 
será poupado, especialmente aqueles que são vítimas inocentes: as 
vulneráveis populações da África, por exemplo, e as mulheres. Ela atinge 
todos os aspectos da sociedade: educação, segurança alimentar, as 
perspectivas de desenvolvimento da chamada economia verde etc. Ela 
também fortalece o “egotismo nacionalista” e incrementa a xenofobia. Esta 
crise, porém, não é apenas econômica; ela também é uma crise moral. É uma 
crise institucional. 
 
Questão:    No texto, dada a sua forma feminina, o pronome “Ela” tanto 
poderia remeter a “globalização” quanto a “crise Global”, mas o trecho “Esta 
crise, porém”, evidencia que, pela coerência da argumentação, o pronome se 
refere a “crise global” .  

 

No texto da questão da prova Cespe, o autor se valeu de expressões referenciais (o 

pronome “ela”, nos dois primeiros casos), provocando, a princípio, uma ambiguidade por 

correferência.  Só na conclusão do texto é que o autor é entendido ao utilizar a expressão 

referencial “esta crise”, como se lembrasse de que, conforme prescreve Ilari (2012, p. 123), “a 

comunicação não se faz apenas entre pessoas que têm o mesmo background cultural, que 

compartilham a mesma perspectiva sobre a situação ou que estão atentas ao mesmo tipo de 

dados”. 

Lembrando que a anáfora se forma também por sintagmas nominais, tomamos, para 

análise, a questão elaborada pela Esaf – concurso do Ministério da Fazenda – julho/2012: 

 

Figura 5 - Questão 53 prova Ministério da Fazenda - nível médio - Escola de Administração Fazendária (ESAF) 
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A alternativa correta está na letra “e”. No entanto, referimos aqui ao enunciado da 

alternativa “b”, que poderia ter sido explorado pela organizadora para tratar da anáfora 

nominal.  No texto dado, a expressão “a aplicação” (linha 09) retoma a expressão “a 

poupança” (linha 07), sinalizando que os sintagmas nominais não supõem apenas identidade 

lexical, mas também partilham do ponto de vista dos segmentos designados. Para Milner 

(2003, p. 113),  “diferentemente da anáfora pronominal em que o anaforizado é um N (nome) 

e o anaforizante, um pronome de terceira pessoa, na anáfora nominal, anaforizado e 

anaforizante são todos dois N (nomes)”. Segundo o linguista, na anáfora nominal, “há 

homogeneidade categorial [...] o pivô da relação é, com efeito, que o referente do anaforizante 

seja identificado somente pela relação que mantém com o referente do anaforizado”. Deste 

modo, no texto da prova, a expressão “a poupança” é o anaforizado, ao passo que a expressão 

“a aplicação” é  o anaforizante. 

 

5.3 Anáfora indireta  

 

De acordo com Marcuschi (2012, p.53), a anáfora indireta é “uma estratégia 

endofórica de ativação de referentes novos e não de uma reativação de referentes já 

conhecidos, o que constitui um processo de referenciação implícita”. 

Para entendermos como o processo da anáfora indireta se dá dentro de um contexto 

situacional, analisemos a questão abaixo extraída da prova de português elaborada pela FGV 

para o concurso da Polícia Civil do Estado do RJ – cargo de Perito Legista de 3ª. Classe, em 

2011:  

 

Texto: Por precaução, a maioria dos médicos recomenda evitar a 
combinação de bebida e remédios. Mas não são todos os medicamentos que, 
misturados ao álcool, causam efeitos colaterais”. 
 
Questão: Assinale a alternativa que apresente as palavras do segundo 
período que repetem palavras do primeiro. 
 
(A) Medicamentos / que / álcool / efeitos colaterais. 
(B) Misturados / álcool / efeitos colaterais. 
(C) Todos / que / misturados. 
(D) Que / álcool. 
(E) Medicamentos / álcool. 

 

A resposta correta está na letra “e”. Instala-se aqui, a nosso ver, a ocorrência de uma 

anáfora indireta, uma vez que, no texto, há o uso de expressões nominais definidas sem que 
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lhes corresponda explicitamente um termo antecedente. No texto dado, as palavras 

“medicamentos” e “álcool” surgem como referentes novos, permitindo que o leitor associe 

essas palavras, respectivamente, às expressões “remédios” e “bebida”. Desse modo, os novos 

termos conseguem dar continuidade ao texto sem prejuízo para o sentido.   

Estranhamente, o enunciado da questão da prova pede “a alternativa que apresente as 

palavras do segundo período que repetem palavras do primeiro (grifo nosso)”. Ora, ao 

empregar as palavras “medicamentos” e “álcool”, o autor do texto não repetiu palavras do 

primeiro período. O autor do texto apenas quis exigir do leitor um processamento 

sociocognitivo, a partir de novos elementos enfocados na mesma perspectiva. 

Fica claro que a anáfora indireta resulta de uma motivação qualquer ou ancoragem no 

universo do texto, permitindo a continuidade do domínio referencial. Ao mesmo tempo, no 

texto, a anáfora indireta fornece uma informação nova (Mas não são todos os medicamentos 

que, misturados ao álcool, causam efeitos colaterais) sem abandonar a informação velha (Por 

precaução, a maioria dos médicos recomenda evitar a combinação de bebida e remédios). 

Percebemos, então, que, nas anáforas indiretas, não há vinculação com a 

correfencialidade, da mesma forma que não há vinculação com a noção de retomada; há 

essencialmente a introdução de um referente novo, como declara Cavalcante (2012, p.126): 

“referência e anáfora não constituem termos intercambiáveis, já que algumas vezes se 

introduz um objeto novo no discurso sem que nenhum elemento cotextual o engatlhe, ou 

ancore”.  Tal ocorrência é constatada na questão da prova de português para o concurso do 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) – cargo de Analista de 

Infraestutura, elaborada pelo Cespe, em 2012: 

 

Texto: [...] Nosso mercado interno tornou-se um poderoso ímã de 
investimentos e até nossas carências surgem como oportunidades. É esse o 
país que, cada vez mais, vem sendo acusado de destruir sua indústria, 
teoricamente seduzido pelo brilho de suas commodities. É nessa hora que os 
defensores das soluções pretensamente fáceis e rápidas erguem a voz: se 
nossas empresas não estão preparadas para a competição global — devido 
aos velhos problemas estruturais e de gestão tanto do governo como, por 
vezes, da própria iniciativa privada —, a solução é culpar os outros e nos 
protegermos atrás de barreiras artificiais.  
 
Questão: Depreende-se das relações estabelecidas no texto que “os outros” 
são os brasileiros que se deixam seduzir pelo “brilho de suas commodities”. 

 

O gabarito oficial do Cespe considera o enunciado da questão “errado”. Na verdade, 

segundo o texto, é o nosso país que teoricamente se vê seduzido pelo brilho de suas 
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commodities. O termo “os outros” é utilizado no texto, seguido do artigo definido “os”, para 

sinalizar a familiaridade do leitor com essa expressão. Mas, no texto, não há nenhuma relação 

sintática do termo “os outros” com “os brasileiros”.  

A introdução do termo “os outros”, sem a retomada de nenhum termo antecedente, não 

prejudica a compreensão, pois o leitor, para interpretar o texto, baseia-se em outras 

afirmações que o texto sustenta e apela para o seu conhecimento de mundo, ativando os 

conhecimentos prévios sobre o assunto abordado.  

A questão da prova pretende mostrar que nem sempre a anáfora exige um termo 

correferencial, pois pode apresentar-se de forma implícita, no contexto situacional, passando, 

segundo Koch (2009, p.64), “a ter um ‘endereço cognitivo’ na memória do interlocutor”, fato 

que obriga o leitor a recorrer a modelos mentais e ao funcionamento semântico da língua. 

Para Marcuschi (2012, p. 54), 

 

a anáfora indireta é um caso de referência textual, isto é, de construção, 
indução ou ativação de referentes no processo textual discursivo que envolve 
atenção cognitiva conjunta dos interlocutores e processamento local. Uma 
análise detida das características centrais da anáfora indireta mostra que ela 
não depende de uma congruência morfossintática nem da necessidade de 
reativar referentes já explicitados.  

 

Diferentemente da anáfora direta que geralmente retoma referentes previamente 

introduzidos numa relação de correferência entre o elemento anafórico e seu antecedente, a 

anáfora indireta “pode ser útil e servir para acessar entidades mentais envolvidas no universo 

discursivo”. (MARCUSCHI, 2012, p. 89) 

 

5.4 Encapsulamento anafórico 

 

O encapsulamento anafórico é uma estratégia da referenciação que consiste no uso de 

uma expressão referencial capaz de resumir um conteúdo textual, com o acréscimo de 

informações e conhecimentos de que o leitor dispõe acerca de determinado assunto. Os 

pronomes demonstrativos (este, esse, isto, isso, aquele), sempre que empregados para resumir 

uma informação antecedente, são recursos linguísticos preferentemente colocados à nossa 

disposição no processo do encapsulamento anafórico.  

Passemos à análise da questão elaborada pelo Cespe para o concurso do Ministério da 

Cultura – ANCINE – cargo: Técnico em Regulação de Atividades Cinematográficas e 

Audiovisuais, em 2012, que nos faz refletir sobre esse processo: 
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Texto: A ANCINE intensificou o processo de verificação do 
credenciamento dos canais brasileiros de espaço qualificado definidos por 
programadoras brasileiras independentes que declararam veicular, no 
mínimo, doze horas diárias de conteúdo nacional independente. Dessas doze 
horas, três devem ser veiculadas em horário nobre. Conforme o disposto na 
chamada Lei da TV Paga, as empacotadoras devem incluir em seus pacotes 
ao menos dois canais de programação com essas características.       

Internet: <www.ancine.gov.br> (com adaptações). 
 

Questão: A expressão “essas características” refere-se à veiculação de doze 
horas diárias de conteúdo nacional independente, sendo que três delas em 
horário nobre. 

 

A organizadora da prova atribuiu à questão a seguinte resposta: “certo”.  No texto, a 

expressão “essas características” refere-se às características, antes descritas, que devem ser 

incluídas em pelos menos dois canais de programação das empacotadoras, de acordo com 

determinações da Lei da TV Paga. 

Ao explorar, na prova, o processo da referenciação anafórica apropriando-se do 

emprego do elemento “essas”, o qual dá ao leitor uma instrução para que perceba o 

antecedente da expressão anafórica, a organizadora do concurso nos conduz ao processo do 

encapsulamento anafórico de que nos fala Conte (2003, p. 178 e 179):  

              

O encapsulamento anafórico pode ser entendido no seguinte modo: é um 
recurso coesivo pelo qual um sintagma nominal funciona como uma 
paráfrase resumidora para uma porção precedente do texto.  Esta porção de 
texto (ou segmento) pode ser de extensão e complexidade variada (um 
parágrafo inteiro ou apenas uma sentença [...] Estas formas anafóricas são 
muito diferentes dos exemplos-padrão de anáfora considerando–se os 
seguintes pontos: a) os referentes dos sintagmas nominais anafóricos não são 
indivíduos, mas referentes com um status ontológico diferente: são entidades 
de uma ordem superior como estados de coisa, eventos, situações, processos 
ou fatos, proposições, atos de enunciação; b) o antecedente (se é legítimo 
falar de um antecedente) não é claramente delimitado no texto, mas deve ser 
reconstruído (ou mesmo construído) pelo ouvinte/leitor. 

 

A questão da prova de português elaborada pela FCC para o concurso do Ministério 

Público do Estado do Rio Grande do Norte (MPE-RN) - Ministério Público Estadual –  cargo: 

Tecnologia da Informação, em 2012, nos leva a discutir sobre outro ponto do encapsulamento 

anafórico, que merece aqui ser mencionado: 

 

Texto: Nos anos 60 e 70, acreditava-se que as diferenças de comportamento 
entre os sexos eram fruto de educação ou de discriminação. Quando isso 
fosse resolvido, surgiria o equilíbrio. Não foi, porém, o que ocorreu, como 
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mostra Susan Pinker, em "The Sexual Paradox". Para ela, não se pode mais 
negar que há diferenças biológicas entre machos e fêmeas. Elas se 
materializam estatisticamente (e não deterministicamente) em gostos e 
aptidões e, portanto, na opção por profissões e regimes de trabalho. 
 
Questão: Quando isso fosse resolvido.... O pronome grifado substitui 
corretamente, considerando-se o contexto, 
 
(A) as diferenças de comportamento entre homens e mulheres. 
(B) os problemas referentes à educação e à discriminação contra mulheres. 
(C) as medidas governamentais para reduzir o preconceito contra as 

mulheres. 
(D) o equilíbrio entre os sexos a partir das opções por profissões e regimes 

de trabalho. 
(E) o cálculo estatístico quanto às preferências femininas por determinadas 

profissões. 
 

No texto, o demonstrativo “isso” tem relação com os problemas referentes à educação 

e à discriminação contra as mulheres (alternativa “b”). O pronome “isso”, em um novo 

parágrafo do texto, resume, assim, os termos “educação” e “discriminação”, porque, segundo 

o autor do texto, dessas duas particularidades vinham as diferenças entre os sexos, nos anos 

60 e 70. Da condensação dos dois termos na expressão “isso”, resulta o processo do 

encapsulamento anafórico. Conte (2003, p.184) defende que 

 

como ponto de início de um novo parágrafo, o encapsulamento anafórico é a 
sumarização imaginável mais curta de uma porção discursiva precedente. 
Em outras palavras, é um tipo de subtítulo que simultaneamente interpreta 
um parágrafo precedente e funciona como ponto de início para um outro. 

 

A questão da prova Cespe – Banco da Amazônia – Técnico Bancário – 2012, abaixo, 

prova-nos ainda que o encapsulamento anafórico se dá com o emprego de outras expressões 

resumidoras, além dos pronomes demonstrativos. Vejamos: 

 

Texto: A evolução dos processos de automação permitiu a instalação dos 
primeiros caixas eletrônicos no Brasil, ainda na segunda metade da década 
de 80 do século passado, o que iria culminar na drástica redução no número 
de funcionários das agências, em especial dos que exerciam a função de 
caixa.  
 
Questão: A expressão “o que” retoma a ideia expressa na oração anterior. 

 

De acordo com o texto, a consequente redução do número de funcionários nas 

agências bancárias é explicada a partir da expressão “o que”,  um recurso que, no texto, passa 

a ter a função de promover uma integração semântica e discursiva. Esse termo resume a 
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informação precedente, possibilitando que o leitor, como enfatiza Conte (2003, p. 183), 

“procure a porção relevante no cotexto imediato da expressão referencial anafórica”. 

 

5.5 Dêixis   

 

A dêixis depende de expressões referenciais que, “para serem reconhecidas, exigem 

que se saiba quem fala, com quem se fala, onde e quando se passa a comunicação”. 

(CAVALCANTE, 2012, p.129) Sendo assim, a dêixis apresenta uma expressão referencial 

que nos obriga a apelar para alguma informação que se acha fora do cotexto, para possibilitar 

nossa compreensão. De acordo com Fiorin (2008, p.167),  

 

são dêiticos os pronomes pessoais que indicam os participantes da 
comunicação eu/tu; os marcadores de espaço, como os advérbios de lugar e 
os pronomes demonstrativos (por exemplo, aqui, lá, este, esse, aquele), os 
marcadores de tempo (por exemplo, agora, hoje, ontem). Um dêitico só pode 
ser entendido dentro da situação de comunicação e, quando aparece, num 
texto escrito, a situação enunciativa deve ser explicitada. 

 

A palavra "deixis” incorporou-se ao latim com o significado de "mostrar, indicar, 

assinalar". Tanto sintagmas nominais quanto pronominais podem exercer a função dêitica, 

pois, como bem nos lembra Apothéloz (2003, p. 68), o uso de sintagmas nominais definidos e 

de pronomes de terceira pessoa, são passíveis de dêixis, “em particular quando são utilizados 

conjuntamente com um gesto de apontar, como no exemplo (Mostrando um cachorro!) 

Cuidado! Ele é perigoso!”.         

   Tradicionalmente, a dêixis é classificada em dêixis pessoal, dêixis espacial e dêixis 

temporal. A dêixis pessoal ocorre sempre que utilizamos uma expressão que remete aos 

nossos interlocutores, mais precisamente, às pessoas do discurso (eu/tu e você). A dêixis 

espacial indica o lugar, o local onde acontece a enunciação.  A dêixis temporal, por sua vez, 

“localiza no tempo do enunciador determinados fatos”. (CAVALCANTE, 2012, p.132) 

   Por tratar do fenômeno da dêixis, inserimos aqui a questão da prova de português 

para o concurso da Companhia Docas do Estado de SP – cargo de Administrador, elaborada 

pela FGV, em 2010: 

 

Texto: No caso do estado do Rio, merecem atenção os chamados Centros  de 
Vocação Tecnológica, mais voltados para jovens da região metropolitana 
[...].Os planos das autoridades responsáveis por esses centros hão de ampliar 
o número de vagas para 54 mil alunos ainda este ano (O Globo, 28/04/2010). 
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Questão: Os pronomes destacados acima exercem, respectivamente, papel 
a) Anafórico e catafórico 
b) Dêitico e catafórico 
c) Anafórico e dêitico 
d) Dêitico e anafórico          
e) Catafórico e dêitico 

 

A resposta correta está na letra “c”. No texto, “esses centros” é uma expressão 

referencial que retoma explicitamente o referente ”Centros de Vocação Tecnológica”, um 

caso concreto, portanto, de anáfora direta.                                         

Interessa-nos mais, aqui, a análise do segundo termo sublinhado (este), na sua função 

dêitica, indicando um tempo presente. No texto, a expressão “este ano” não retoma nenhum 

termo antecedente para se formar uma anáfora direta. A âncora para a interpretação 

referencial do termo “este” ligado à entidade “ano” só será localizada no contexto situacional 

e não no cotexto. O texto sozinho não fornece ao leitor a indicação do ano retratado com o 

apoio do termo “este”.  O leitor deverá se ancorar no jornal O Globo para se situar no tempo e 

localizar os fatos anunciados. Como atesta Cavalcante (2012, p. 127), 

 

o que caracteriza um dêitico não é o fato de ele poder constituir uma 
introdução referencial ou poder compor uma retomada anafórica. O que 
define um dêitico é outra propriedade: a de só podermos identificar a 
entidade a que ele se refere se soubermos, mais ou menos, quem está 
enunciando a expressão dêitica e o local ou o tempo em que esse enunciador 
se encontra. 

                

A questão da prova da FGV, antes apresentada, arguindo o candidato ao concurso 

sobre o processo da dêixis, não nos parece revestir-se da forma mais adequada e válida para 

explorar o assunto, pois as alternativas se concentram tão somente no plano das 

nomenclaturas e dos conceitos sobre aspectos do fenômeno da referenciação.   

A organizadora – em sua questão da prova - não explora o discurso em sua reflexão 

sobre uma visão de mundo determinada, vinculada necessariamente à visão do autor e do 

mundo em que ele vive. Mais interessante é que a organizadora da prova se proponha a exigir 

a análise do discurso proferido, em que “as palavras são usadas para referirem-se à própria 

atividade discursiva, indicando a introjeção da instância da enunciação na materialidade 

textual”. (JUBRAN, 2012, p. 220)  

Cada texto possui diversos níveis de significação explícita ou implícita, diretamente 

ligada à intencionalidade do autor. Acreditamos que analisar essa intencionalidade é mais 

importante que simplesmente memorizar determinados nomes e conceitos de alguns tópicos, 
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sem a compreensão de sua utilidade na prática discursiva. Como anunciam Apothéloz & 

Doehler (apud Cavalcante, 2012, p. 144), interessante é “estudar como os recursos 

linguísticos são utilizados pelos interlocutores para fins de interação, e como eles emergem, 

configuram-se e reconfiguram-se no curso das ações”. 

Marcuschi (2012, p. 58), ao tratar dos estudos tradicionais da Linguística Textual no 

que se refere ao uso dos pronomes em sua função dêitica, lembra-nos que “de maneira geral, 

seguindo a posição de Halliday & Hasan, podemos dizer que o uso dêitico dos pronomes tem 

uma referência exofórica” (grifos do autor), ou seja, fora do cotexto.  

Por outro lado, Cavalcante (2012, p. 126) defende que é “no contínuo da introdução 

referencial e da anáfora que se estabelecem os casos de dêixis”, sustentando ainda que “tanto 

as introduções quanto as anáforas podem ser dêiticas ou não dêiticas, a depender de como se 

concebe o fenômeno da dêixis”. (CAVALCANTE, 2012, p.126) 

A questão da prova elaborada pela FGV, abaixo, para o concurso do Banco do Estado 

de Santa Catarina (BESC) -  cargo: advogado, em 2004, merece aqui ser analisada por reunir 

aspectos referentes aos processos da referenciação. Passemos à análise da questão: 

 

Texto:  A política de crescimento do governo Lula repousa, docemente, 
sobre uma contradição. Ela consiste em reduzir cautelosamente a taxa-Selic 
e apostar no crescimento, nem tão cauteloso, da demanda por crédito. Mas, 
enquanto isso, no mercado financeiro, os bancos pensam em como superar 
um dilema. 
 
Questão: "Mas, enquanto isso, no mercado financeiro, os bancos pensam em 
como superar um dilema”. O pronome grifado na frase acima exerce uma 
função anafórica. Assinale a alternativa em que isso NÃO ocorra. 
 
(A) Chegamos no dia 23 às 22 horas. Nessa noite, as estrelas pareciam 

brilhar mais do que o costume. 
(B) Nossas dúvidas residem nisto: não saber equacionar problemas. 
(C) Os sistemas de busca estão atualizados. Em tais sistemas, é possível 

selecionar o idioma de preferência. 
(D) Nada há para julgar. Isso resolve mais facilmente o nosso problema. 
(E) Os amantes e os amados vivem em desencontros. Estes vivem, sem 

dúvida, mais perdidos que aqueles. 
 

Das cinco sentenças apresentadas na questão, a única que não contém uma anáfora 

está na letra “b”.  A sentença da letra “b” é formada por uma catáfora, que faz referência a 

entidades que estão presentes no texto, “projetivamente, de modo que sua ocorrência se dá 

antes da expressão correferida (ou não)”. (MARCUSCHI, 2008, p.111) Notemos que o 

referente ou o objeto de discurso (não saber equacionar problemas) veio depois da expressão 
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referencial “nisto”. Assim, de acordo com Koch (2001, p. 20) “se o referente precede o item 

coesivo, tem-se a anáfora; se vem após ele, tem-se a catáfora”. 

Merece ser registrado aqui um aspecto de extrema importância: embora a organizadora 

do concurso considere a presença de uma anáfora no enunciado da alternativa “a”(questão 

acima), no âmbito interno do texto, não há a designação do mês e ano da noite em que “as 

estrelas pareciam brilhar mais do que o costume”. A expressão “nessa noite” faz o interlocutor 

se situar no tempo, numa época que já se distancia de seu momento real.  

Para obter as informações acerca do dia e do ano em que o fato ocorreu, o 

leitor/interlocutor apelará para algumas “coordenadas, no tempo e no espaço, que vão além do 

que está explícito no cotexto” (CAVALCANTE, 2012, p. 129) Apesar disso, temos que 

admitir que a expressão referencial “nessa noite” retoma, sim, as “22 horas do dia 23”, 

resultando, também, num processo anafórico.  Logo, no enunciado da letra “a”, parece-nos 

configurar uma fusão da dêixis com a anáfora, sinalizando que “dêixis e anáfora podem 

coabitar pacificamente”. (CAVALCANTE, 2000, p.64) 

          Não há dúvida de que o processo da dêixis apresenta uma certa complexidade diante da 

anáfora. Por esse motivo, para diferenciar um processo do outro, ao emaranhado de conceitos 

e pressupostos, acrescentamos ainda aqui uma consideração de Bosch (1983, apud Apothéloz 

2003, p. 68), que diz o seguinte: “há dêixis quando a expressão tem por objetivo deslocar o 

campo de atenção para um referente, e anáfora quando a expressão só faz manter o referente 

no campo de atenção”. 

Essencial é que vejamos o fenômeno da referenciação não apenas como um simples 

processo de elaboração de informações, mas principalmente como um processo de interação 

entre autores e leitores dos mais variados tipos de texto.  Afinal, “interpretamos e construímos 

nossos mundos na interação com o entorno físico, social e cultural”. (KOCH, 2012, p. 33) 
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6  ANÁLISE ESPECÍFICA DE DADOS  

 

Neste capítulo, analisamos uma prova de Português para concursos públicos (anexos 

01, 02, 03, 04 e 05), elaborada, nos últimos 12 (doze) meses, por cada uma das organizadoras 

estudadas, para conhecer o perfil dessas provas, apurando a quantidade e tipos de questões 

adotados. 

Dividimos as questões da seguinte forma: i) questão de gramática aplicada ao texto - 

as questões que exigem análise das estruturas linguísticas de textos; ii) questão de 

interpretação textual - as questões de vocabulário do texto e aquelas que exigem uma análise 

global do texto ou de fragmentos do texto; iii) questão de texto oficial - as questões que 

abordam características do texto oficial, a saber: impessoalidade, formalidade, uniformidade e 

uso do padrão culto da língua; iv) questão dos fenômenos linguísticos aqui analisados – 

aquelas que fazem  referência a aspectos de coerência textual, coesão textual, polifonia, 

ambiguidade e referenciação; e v) questões de gramática pura - as questões 

descontextualizadas, que exigem a simples memorização de regras gramaticais.   

Discutimos, neste capítulo, linguística e discursivamente a estruturação, a linguagem e 

as estratégias comunicativas utilizadas nas questões-chave das provas, ou seja, aquelas 

questões que abordam explicitamente os aspectos linguísticos aqui abordados  

 

6.1 Prova Cespe – Ministério Público da União (MPU) – Técnico Administrativo – 

maio/2013 

 

 
Gráfico 1 - Percentuais de questões da prova elaborada pelo Centro de Seleção e de Promoção de Eventos da Universidade de 

Brasília (Cespe/Unb) –Ministério Público da União (MPU) – maio/2013 
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Como mostra o gráfico 01, as 20 questões da prova de Português (Anexo 01) para o 

concurso do MPU foram assim distribuídas: 50% (10 delas – questões 01, 02, 07, 08, 09, 10, 

11, 12, 14 e 15) dizem respeito a questões de gramática aplicada a textos; 15% (03 delas – 

questões 03, 06 e 13) cuidam de interpretação textual; 25% das questões (05 questões - de 16 

a 20) abordam o texto oficial; e apenas 10% das questões (02 delas – as questões 04 e 05) 

exploram um fenômeno linguístico: a referenciação.     

Normalmente, em suas provas de Português para concursos, o Cespe fornece o texto e 

o enunciado da questão pedindo que o candidato julgue o item como “certo” ou “errado”.  A 

forma imperativa obriga o candidato a cumprir a ordem estabelecida, pois o enunciado da 

questão não é passível de questionamento. Simplesmente, o Cespe atribui algo ao enunciado 

que o valida ou o invalida. 

A prova de Português elaborada pelo Cespe para o concurso MPU, aqui analisada, 

apresenta um expressivo número de questões gramaticais, embora se trate de uma gramática 

essencialmente vinculada a textos.  Uma análise detalhada da prova mostra claramente que a 

organizadora explora aspectos gramaticais atenta ao funcionamento da linguagem, sinalizando 

que a gramática serve para reger a produção de sentido. Segundo Neves (2009, p. 128): 

 

Não é necessária muita argumentação para que se assegure – também nisso 
insisto – que ensinar eficientemente a língua – e, portanto, a gramática – é, 
acima de tudo, propiciar e conduzir a reflexão sobre o funcionamento da 
linguagem, e de uma maneira, afinal, óbvia: indo pelo uso linguístico, para 
chegar aos resultados de sentido. 
 
 

Por exemplo, a questão de número 08 da prova (transcrita a seguir), que enquadramos 

no grupo de “gramática aplicado ao texto”, exige o conhecimento de regras gramaticais (a 

pontuação, a grafia das palavras com letras maiúsculas e minúsculas), mas, ao mesmo tempo, 

requer conhecimento do examinando sobre aspectos ligados à coerência textual, ou seja, a 

lógica interna do texto, o nexo entre seus conceitos, Vejamos a questão: 

 

Texto: Inalterado desde a redemocratização, o sistema político brasileiro 
está finalmente diante de uma oportunidade concreta de mudanças, 
principalmente em relação a aspectos que dão margem a uma série de 
deformações e estimulam a corrupção já a partir do período de campanha 
eleitoral 

Questão: Estariam mantidas a correção gramatical e a coerência do texto se, 
feitos os devidos ajustes de maiúsculas e minúsculas, o trecho “Inalterado 
desde a redemocratização” fosse deslocado e inserido, entre vírgulas, 
imediatamente após “brasileiro”. 
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O elaborador da questão sugere que o texto dado, observadas suas particularidades, 

seja reestruturado, mantendo-se a correção e a coerência. A atenção deve ser focada na 

posição que o enunciador assume ao estabelecer uma nova proposta de construção textual. 

Não podemos nos esquecer de que a prova em si é uma construção textual, dotada de 

mecanismos linguísticos e estratégias discursivas, com um só objetivo: interagir com o 

interlocutor. Afinal, como assinala Bronkcart (2003, p. 76), “cada texto particular exibe, em 

outros termos, características individuais e constitui, por isso, um objeto sempre único 

(grifo do autor)”.  

A proposta de alteração do texto na questão da prova é, pois, perfeitamente viável, 

resultando numa forma coerente e correta. A nova estruturação do texto leva o candidato ao 

concurso a refletir sobre a própria atividade de compor enunciados. Logo, a gramática é 

entendida como um jogo da língua em funcionamento, como prescreve Neves (2009, p. 80), 

 

A gramática não é uma disciplina que se deva colocar externamente à língua 
em funcionamento, e que se resolva na proposta de uma simples taxonomia, 
instituída no plano lógico ou plano estrutural, independentemente do uso. 
Ela não é um esquema adrede organizado, independente dos atos de 
interação linguística, das funções que se cumprem no uso da linguagem, dos 
significados que se obtêm. 

 

A organizadora da prova reservou 05 questões (25% do total) para arguir os 

candidatos sobre características do texto oficial. Conforme edital do concurso - item 

13.2.1.120, as respostas a essas questões devem atender às instruções contidas no Manual de 

Redação da Presidência da República. Por ser a redação oficial o instrumento utilizado pelo 

Poder Público para redigir atos normativos e comunicações, consideramos adequada a 

quantidade de questões sobre a temática.  

Chama-nos a atenção a inexpressiva quantidade de questões, nesta prova Cespe, 

concernentes à parte de interpretação de textos e a características dos fenômenos linguísticos 

                                                           
20

 MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO -7º CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE 
ANALISTA E DE TÉCNICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO -EDITAL MPU Nº 1, DE 20 DE 
MARÇO DE 2013 - item 13.2.1.1 LÍNGUA PORTUGUESA: 1 Compreensão e interpretação de textos. 2 
Tipologia textual. 3 Ortografia oficial. 4 Acentuação gráfica. 5 Emprego das classes de palavras. 6 
Emprego/correlação de tempos e modos verbais 7 Emprego do sinal indicativo de crase. 8 Sintaxe da oração e do 
período. 9 Pontuação. 10 Concordância nominal e verbal. 11 Regência nominal e verbal. 12 Significação das 
palavras. 13 Redação de Correspondências oficiais (conforme Manual de Redação da Presidência da 
República). 13.1 Adequação da linguagem ao tipo de documento. 13.2 Adequação do formato do texto ao 
gênero. 
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aqui estudados. A nosso ver, o ideal é o equilíbrio entre questões sobre gramática aplicada ao 

texto, interpretação de textos, redação oficial e fenômenos linguísticos.  

Como dissemos anteriormente, para análise de fenômenos linguísticos, a organizadora 

disponibilizou apenas 02 questões. Nessas duas questões (questões 04 e 05), foi abordado 

somente o fenômeno da referenciação. Uma das questões (a questão 05) foi cuidadosamente 

elaborada para explorar a prática discursiva. A outra questão (a de número 04) limita-se 

apenas à retomada de elementos textuais antecedentes. Analisemos, então, a questão de 

número 05: 

 

Texto: Atualmente, o CNJ não só se tornou realidade, como ainda é citado 
em outro contexto. O órgão goza hoje de alto conceito como ferramenta de 
planejamento. É verdade que subsistem controvérsias acerca dos limites de 
sua atuação, mas elas permanecem em segundo plano diante de medidas 
moralizadoras por ele determinadas, como o combate ao nepotismo e aos 
supersalários, além da aplicação de penalidades aos magistrados. Antes, os 
quase cem tribunais do país funcionavam sem nenhuma coordenação, e 
pouco — às vezes, nada — se sabia sobre eles. 

Questão: Subentende-se das informações do texto que a palavra “Antes” 
remete a período recente, quando o CNJ, já criado, ainda não gozava do 
prestígio que tem hoje. 

 

          Com muita propriedade, o elaborador da prova exige que o examinando seja capaz não 

só de localizar a época a que nos remete a palavra “antes”, no texto, mas também de buscar 

uma relevante informação sobre o Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Desse modo, a 

organizadora valoriza o discurso, sinalizando que é na interação com o texto que se constrói o 

sentido.  

Nenhuma questão de gramática pura foi elaborada para a prova em análise (Cespe-MPU 

cargo: Técnico Administrativo). Isso revela indícios de uma preocupação com o 

funcionamento da língua nas diversas práticas comunicativas. Os elaboradores da prova, aos 

poucos,  conseguem, assim, conduzir os candidatos a pistas que favorecem a compreensão dos 

sentidos estabelecidos, por meio de recursos linguísticos e interacionais. 

 

 

6.2  Prova FCC – Defensoria Pública do Estado de São Paulo – cargo: Agente de 

Defensoria Pública – nível superior - maio/2013 
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Gráfico 2 - Percentuais de questões da prova elaborada pela Fundação Carlos Chagas (FCC) – nível superior -  Defensoria 
Pública do Estado de São Paulo -  maio/2013 

 

            A prova escolhida da FCC (anexo 02) compõe-se apenas de 10 (dez) questões.  

Classificamos três delas - o que equivale a 30% da prova -  como “gramática aplicada ao 

texto” (questões 07, 09 e 10).  As questões 01, 02 e 03 (30% do total) foram enquadradas 

como “interpretação textual”.  O mesmo índice (30%) foi considerado como “gramática pura” 

(as questões 04, 05 e 06). Apenas a questão 08 (10% do total) trata de um fenômeno 

linguístico.   

O resultado nos mostra que a FCC deve rever suas práticas no que diz respeito à 

elaboração de questões de gramática e texto, pois ainda é adepta da gramática tradicional, ao 

usar termos como “função sintática”, “voz passiva”, “modo e tempo verbais”, exigindo do 

examinando muito conhecimento sobre termos da oração (objeto direto, objeto indireto, 

agente da passiva) e orações subordinadas adjetivas restritivas e explicativas. Analisemos a 

questão 04: 

 

Donos de uma capacidade de orientação nas brenhas selvagens [...], sabiam 
os paulistas como... 
O segmento em destaque na frase acima exerce a mesma função sintática 
que o elemento grifado em: 
(A) Nas expedições breves serviam de balizas ou mostradores para a volta. 
(B) Às estreitas veredas e atalhos [...], nada acrescentariam aqueles de 
considerável... 
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(C) Só a um olhar muito exercitado seria perceptível o sinal. 
(D) Uma sequência de tais galhos, em qualquer floresta, podia significar uma 
pista. 
(E) Alguns mapas e textos do século XVII apresentam-nos a vila de São 
Paulo como centro... 

 

Ora, para responder com segurança à questão proposta, o candidato ao concurso deve 

saber primeiramente o que vem a ser “função sintática” e, em seguida, ser capaz de 

reconhecer os termos integrantes e acessórios que aparecem na oração de cada alternativa (a, 

b, c d, e). Na realidade, a organizadora exige que se “saiba gramática”, um conhecimento que 

hoje é considerado privilégio de poucos.   

Não pretendemos aqui sugerir o abandono das questões gramaticais. Defendemos uma 

gramática totalmente aplicada ao texto, de forma, como afirma Travaglia (2009, p.236) “a 

explorar a riqueza e a variedade dos recursos linguísticos em atividades de ensino gramatical 

que se relacionem diretamente com o uso desses mesmos recursos para a produção e 

compreensão de textos em situações de interação comunicativa”.  

Os tópicos gramaticais, nas provas, devem resultar na reflexão sobre a linguagem, 

formular as mais variadas hipóteses de geração de sentidos, considerando a constituição e o 

funcionamento da língua. Às provas de Português para concursos públicos deve-se aplicar a 

gramática que, categoricamente, Neves (2009, p. 11) propõe às escolas: 

 

Assenta-se a necessidade de uma gramática escolar que não apenas 
contemple uma taxonomia e um elenco de funções mas que, legitimada pela 
sua relação com o uso efetivo da língua, dê conta dos usos correntes atuais, 
não perdendo de vista o natural e eficiente convívio de variantes no uso 
linguístico, incluída, aí, a norma tradicionalmente considerada padrão. 

 

Até mesmo na questão que classificamos como “fenômeno linguístico” (a questão 08), 

por enxergar nela aspectos de coesão e coerência textuais, a organizadora insere aspectos 

gramaticais ligados à pontuação. O candidato ao concurso só perceberá a proposta de 

mudança de sentido se conhecer as orações subordinadas adjetivas restritivas e explicativas, 

marcadas pelo emprego de pronomes relativos. Vamos à análise da questão 08: 

 

Atente para as afirmações abaixo sobre a pontuação empregada em 
segmentos do texto. 
I. Recordam-nos, entretanto, a singular importância dessas estradas para a 
região de Piratininga, cujos destinos aparecem assim representados em um 
panorama simbólico. (1o parágrafo) 
A vírgula colocada imediatamente depois de Piratininga poderia ser retirada 
sem alteração de sentido. 
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II. Eram de vária espécie esses tênues e rudimentares caminhos de índios. 
(3o parágrafo) 
A inversão da ordem direta na construção da frase acima justificaria a 
colocação de uma vírgula imediatamente depois de espécie, sem prejuízo 
para a correção. 
III. Era o processo chamado ibapaá, segundo Montoya, caapeno, segundo o 
padre João Daniel, cuapaba, segundo Martius, ou ainda caapepena, segundo 
Stradelli: talvez o mais generalizado, não só no Brasil como em quase todo o 
continente americano. (3o parágrafo) 
Os dois-pontos poderiam ser substituídos por um travessão, sem prejuízo 
para a correção e a clareza. 
Está correto o que se afirma APENAS em 
(A) III. 
(B) I e II. 
(C) II. 
(D) II e III. 
(E) I e III. 

 

          Toma-se aqui o conceito de texto enquanto cotexto, isto é, produto pronto e acabado, 

dotado de um sentido que requer um grande esforço de codificação, baseando-se unicamente 

na análise de aspectos formais.  No item I da questão, por exemplo, só se percebe que a 

retirada da vírgula antes do pronome relativo “cujos” vai alterar  substancialmente o sentido 

da oração se se souber que a exclusão dessa vírgula resulta na transformação de uma oração 

subordinada adjetiva explicativa em oração subordinada adjetiva restritiva.  Segundo Bakhtin 

(2010, p. 286), 

 
 

Quando escolhemos um determinado tipo de oração, não o escolhemos 
apenas para uma oração, não o fazemos por considerarmos o que queremos 
exprimir com determinada oração; escolhemos um tipo de oração do ponto 
de vista do enunciado inteiro que se apresenta à nossa imaginação discursiva 
e determina nossa escolha. A concepção sobre a forma de conjunto do 
enunciado, isto é, sobre um determinado gênero do discurso, guia-nos no 
processo do nosso discurso (grifo do autor). 

 

Assim sendo, Bakhtin (2010) considera o estudo da língua necessário para 

compreender as unidades dela. Por outro lado, mostra que a fonologia, a morfologia ou a 

sintaxe não explicam o funcionamento real da linguagem. Dessa forma, propõe o estudo dos 

enunciados, ou seja, o exame das relações dialógicas entre eles, uma vez que são 

necessariamente dialógicos.  Dessa forma, as unidades da língua são os sons, as palavras e as 

orações, enquanto os enunciados são as unidades reais de comunicação.   

Notamos que a FCC precisa alinhar-se a práticas discursivas e considerar as 

construções ideológicas. É preciso termos em mente que todo discurso é uma construção 
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social, não individual, e que só pode ser analisado considerando seu contexto histórico-social, 

suas condições de produção.  Como vimos, muitas questões das provas de Português da FCC 

ainda se prendem a pressupostos da lingüística, especialmente os da linguística formal, 

adotando a concepção de língua como um sistema homogêneo, abstrato e unívoco.    

Por outro lado, a FCC, nas questões de interpretação textual, consegue exigir do 

candidato um esforço cognitivo complexo, mostrando que o texto é um evento comunicativo, 

uma proposta de sentido e uma atividade de coautoria. Vejamos o texto e a questão 01 da 

prova FCC (interpretação textual): 

 

Figura 6 - Texto da prova Fundação Carlos Chagas (FCC) - Defensoria Pública de SP - Agente de Defensoria Pública - 
março/2013 

 
Segundo o autor, 
(A) o sertanista compartilhava com os indígenas não apenas os caminhos que 
estes já haviam estabelecido, como também a sua perícia na ultrapassagem 
dos terrenos mais acidentados. 
(B) os caminhos estabelecidos pelos indígenas eram tão precários que os 
paulistas, antes de conseguirem realizar algumas melhorias, acabavam se 
desorientando quando tentavam percorrê-los. 
(C) a transposição dos caminhos abertos pelos índios era bastante traiçoeira, 
sobretudo por conta dos galhos cortados que constituíam pistas falsas para 
desorientar o caminhante inadvertido. 
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(D) as marcas realizadas na vegetação eram tão sutis que os próprios 
indígenas acabavam se confundindo e eram então ajudados pelos sertanistas 
para precisar a localização dos caminhos. 
(E) a ausência de estradas mais bem acabadas foi um dos motivos para o 
sucesso do paulista nas entradas, pois teve de abrir seus próprios caminhos 
para atingir o interior do país. 
 

          É comum localizarmos questões de provas de concursos públicos que ainda adotam 

uma postura estruturalista, tomando a língua como um código, considerando o texto um 

depósito de informações, que são interpretadas por meio de uma decodificação. Porém, na 

prova, a FCC utilizou um texto para interpretação, com o propósito de influenciar e instaurar 

intenções, fazendo o explícito e o implícito se cruzarem na complexidade dos enunciados, 

como constatamos na alternativa que a organizadora julgou correta, a letra “a”.  Para 

Charaudeau (2010, p.17),  

 

o ato de linguagem não esgota sua significação em sua forma explícita. Este 
explícito significa outra coisa além de seu próprio significado, algo que é 
relativo ao contexto sócio-histórico. Um dado ato de linguagem pressupõe 
que nos interroguemos a seu respeito sobre as diferentes leituras que ele é 
suscetível de sugerir. O que nos leva a considerá-lo como um objeto duplo, 
constituído de um explícito (o que é manifestado) e de um implícito (lugar 
de sentidos múltiplos que dependem das circunstâncias de comunicação).  

 

Vale lembrar que, nas provas, o candidato ao concurso assume o papel de 

reinterpretante do texto selecionado pela banca examinadora, pois o texto foi, antes, 

interpretado pelo elaborador da prova, o qual passa a exigir que o candidato o reinterprete, 

numa relação dialógica, de reciprocidade inteiramente nova e especial entre duas verdades: a 

verdade do autor do texto e a verdade do elaborador das questões de interpretação textual. Os 

textos exercitam o raciocínio dos candidatos aos concursos, que deverão sentir-se aptos para 

enfrentar as várias “armadilhas” montadas pelos enunciadores das provas. 

A atividade linguística é assim composta por um conjunto de enunciados, produzidos 

intencionalmente, o que determina as condições e as consequências da produção. A leitura 

e/ou produção de qualquer enunciado é resultado de uma enunciação, de um evento único, 

que considera o tempo, o lugar, os objetivos a serem atingidos, os papéis exercidos pelos 

interlocutores e as estratégias utilizadas pelos enunciadores para a construção dos sentidos por 

eles pretendidos.   
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6.3  Prova ESAF – Ministério da Fazenda – cargo: Assistente Técnico-Administrativo – 

julho/2012 

 

 
 

Gráfico 3 - Percentuais de questões da prova elaborada pela Escola de Administração Fazendária (ESAF) – cargo: Assistente 
Técnico-Administrativo – julho/2012 

 

A prova elaborada pela ESAF (anexo 03) possui 20 questões, numeradas de 51 a 70.  

Agrupamos 12 (doze) questões, que representam 60% do total, em “gramática aplicada ao 

texto” (questões 51, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 e 68). Apenas 04 (quatro) questões, 

ou seja, 20% do total (as questões 53, 54, 55 e 58) abordam “Fenômenos linguísticos” 

analisados neste trabalho. Uma questão apenas (a 52, representando 5% do total) foi 

enquadrada em “interpretação textual”.  As questões 60, 69 e 90 (15% do total) foram 

agrupadas em “texto oficial”. Nenhuma questão foi enquadrada como “gramática pura”. 

        É nítida a preferência da Esaf pelas questões gramaticais. A organizadora utiliza 

fragmentos de texto para análise das estruturas linguísticas, mas enseja, na verdade, o uso dos 

fragmentos textuais como pretexto para que o candidato ao concurso demonstre 

conhecimento acerca da gramática normativa. Tomemos como exemplo a questão 65 da 

prova em análise: 
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Figura 7 - Texto e questão 65 da prova ESAF - Ministério da Fazenda – cargo: Assistente Técnico-Administrativo – 
julho/2012 

 

Em cada alternativa da questão, foca-se um aspecto gramatical diferente (voz passiva, 

pontuação, crase e preposição), tornando uma alternativa inteiramente independente da outra. 

Em toda a prova, em uma só questão, exige-se do candidato ao concurso capacidades 

diferentes de análise e compreensão sobre diversos assuntos da gramática normativa. 

          Com relação aos fenômenos linguísticos analisados neste estudo, a Esaf  explora com 

frequência a referenciação, a coerência e a coesão textuais. No entanto, nas provas, esses 

aspectos são vistos como um problema estritamente linguístico, pois os elaboradores das 

questões não consideram aspectos de ordem cognitiva nem os usos da linguagem em 

diferentes contextos sociais, tal qual observamos na questão 58: 

 

Assinale a opção que, ao preencher a lacuna no fragmento a seguir, preserva 
a coerência entre os argumentos e a correção gramatical do texto. 
Para vencer o atraso, os países pobres precisariam não ter uma série de 
defeitos que são a própria expressão do atraso. _________ explica o 
desempenho tão desigual das nações pode ser resumido a um único 
elemento: a qualidade das instituições. Instituições são o arcabouço da 
economia e da sociedade. 

(Adaptado de Exame. Ano 46, n.7, 18/4/2012, p. 168) 

a) Isso 
b) Que 
c) O que 
d) Assim se 
e) Essa característica 
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          Entre as opções apresentadas, a expressão “O que” é a única que preenche a lacuna do 

texto mantendo-se a coerência entre os argumentos e a correção gramatical.  A organizadora 

vem exigir que o candidato ao concurso se apoie apenas em mecanismos que toda língua 

possui para indicar a orientação argumentativa dos enunciados. 

          É frequente, nas provas da ESAF, a ordem para que o candidato ao concurso organize o 

texto obedecendo a uma sequência que forme um texto coerente, partindo do tópico 

introdutório até se chegar ao tópico conclusivo, conforme questão 54: 

 

Os trechos a seguir constituem um texto adaptado do Editorial do Correio 

Braziliense, de 14/8/2012, mas estão desordenados. Ordene-os nos 
parênteses e indique a ordem correta para que componham um texto 
coerente. 
(   ) A deterioração do quadro — crescente e generalizada — não permite ver 
luz no fim do túnel e carrega consigo o Estado de bem-estar social, 
arduamente construído no pós-guerra. 
(   ) De outro, o Brasil, que, com os fundamentos econômicos sólidos, con-
seguiu conviver com o cenário adverso sem grandes solavancos, mas sabe 
que tem uma espada de Dâmocles sobre a cabeça. 
(    ) Estados Unidos e União Europeia há cinco anos vêem despencar o PIB, 
a  produção e os empregos. 
(  ) Em poucas ocasiões da história recente, o nosso país enfrentou 
momentos tão cruciais quanto agora. 
(   ) As teorias conhecidas mostram-se impotentes para dar resposta eficaz ao 
problema. 
(   ) De um lado, uma crise financeira que afeta os mercados mais ricos do 
planeta. 
 

a) 2 - 5 - 3 - 6 - 4 - 1 
b) 3 - 4 - 1 - 5 - 2 - 6 
c) 6 - 3 - 4 - 1 - 5 - 2 
d) 1 - 6 - 2 - 5 - 4 - 3 
e) 4 - 1 - 5 - 2 - 6 – 3 

 

          A questão requer que o candidato ao concurso seja capaz de, no discurso dado, manter 

em foco os objetos previamente introduzidos, gerando as cadeias referenciais coesivas que 

orientam a força argumentativa, que, segundo Koch (2009, p. 77) “trata-se de manobra lexical 

bastante comum, particularmente (mas não apenas) em gêneros opinativos”. Na questão 

acima, a organizadora considera a sequência da alternativa “c” como aquela que encadeia uma 

continuidade e, por conseguinte, uma unidade de sentido.  
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6.4  Prova elaborada pela Fundação Cesgranrio – BNDES – cargo: Profissional Básico – 

Formação de Administração – nível superior - março/2013 

 

 
Gráfico 4 - Percentuais de questões da prova elaborada pela Fundação Cesgranrio – BNDES – cargo: Profissional Básico – 

Formação de Administração – nível superior - março/2013 

 

 

As 20 (vinte) questões da prova de Português da Cesgranrio (anexo 04) foram assim 

classificadas: 06 questões, que equivalem a 30% do total, tratam de interpretação textual (as 

questões 01, 02, 03, 14 e 15).  As questões 06, 08, 09, 12, 13, 16 e 18 (em número de 07, o 

que equivale a 35% do total) foram enquadradas como “gramática aplicada ao texto”.  

Consideramos 04 (quatro) questões, ou seja, 20% do total, como “gramática pura” (as 

questões 05, 11, 19 e 20). As questões 07, 10 e 17 (o equivalente a 15% do total) referem-se a 

fenômenos linguísticos aqui discutidos: a referenciação, a coerência e a coesão textuais. A 

Cesgranrio não explorou nenhum tipo de questão sobre texto oficial nesta prova. 

Embora trate de aspectos ligados à coesão, coerência e referenciação, a Cesgranrio  

ainda aplica um expressivo número de questões de “gramática pura”. É exigido, na prova, 

conhecimento puramente gramatical, por exemplo, sobre a impessoalidade do verbo “haver”, 

a classificação correta das orações subordinadas (substantivas, adjetivas e adverbiais), a 

memorização de regras de acentuação gráfica e o reconhecimento de verbos irregulares. 

Analisemos a questão 11: 

 

O verbo dispor, utilizado no Texto II, no trecho “Outros elementos adentram 
o cenário brasileiro nas últimas décadas e dispõem a cidade como instância 
privada:” (ℓ. 23-25), apresenta irregularidade na sua conjugação. A 
sequência em que todos os verbos também são irregulares é: 
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(A) crer, saber, exaltar 
(B) dizer, fazer, generalizar 
(C) opor, medir, vir 
(D) partir, trazer, ver 
(E) resultar, preferir, aderir  

         

A resposta considerada correta pela organizadora está na alternativa “c”. Temos aqui 

um caso que requer tão-somente memorização de conceitos e regras, distanciando-se do 

processo da compreensão e capacidade de análise dos mais variados textos e discursos. O tipo 

de questão apresentado não revela nenhuma preocupação com o funcionamento da língua em 

uso. Concentra-se apenas em determinadas propriedades formais da língua, ao invés de se 

empenhar na investigação do “para que” a língua é usada. Como assinala Perini (2000, p. 55), 

“deve-se estudar gramática para saber mais sobre o mundo; não para aplicá-la à solução de 

problemas práticos tais como ler ou escrever melhor”. 

É inegável a apropriação, nas provas da organizadora, para dar ao texto mais 

legibilidade, da relação lógica que se estabelece entre as ideias de períodos compostos, por 

meio de conectores conjuntivos, “mecanismos formais que correlacionam o que está para ser 

dito àquilo que já foi dito”. (KOCH, 2001, p. 22)  É o que podemos observar na questão 07: 

 

A relação lógica estabelecida entre as ideias do período composto, por meio 
do termo destacado, está explicitada adequadamente em: 
(A) “Não necessito dizer que, para mim, não há verdades indiscutíveis, 
embora acredite em determinados valores e princípios” (ℓ. 8-10) – (relação 
de condição) 
(B) “No passado distante, quando os valores religiosos se impunham à 
quase totalidade das pessoas, poucos eram os que questionavam” (ℓ. 13-15) 
– (relação de causalidade) 
(C) “os defensores das mudanças acreditavam-se senhores de novas 
verdades, mais consistentes porque eram fundadas no conhecimento 
objetivo das leis” (ℓ. 35-38) – (relação de finalidade) 
(D) “a mudança é inerente à realidade tanto material quanto espiritual, e que, 
portanto, o conceito de imutabilidade é destituído de fundamento.” (ℓ. 41-
44) – (relação de conclusão) 
(E) “Ocorre, porém, que essa certeza pode induzir a outros erros: o de achar 
que quem defende determinados valores estabelecidos está indiscutivelmente 
errado.” (ℓ. 45-48) – (relação de temporalidade) 

 

A relação adequada acha-se na alternativa “d”.  Em cada alternativa, há relações 

discursivas ligadas por conjunções que unem dois enunciados distintos, encadeando-se o 

segundo sobre o primeiro. Para Koch (2001, p. 65), “esses conectores, ao introduzirem um 

enunciado, determinam-lhe a orientação argumentativa. Por esta razão, são também chamados 
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operadores argumentativos e as relações que estabelecem, relações pragmáticas, retóricas ou 

argumentativas”. 

Mas a organizadora, em muitas questões da prova, concebe ainda a língua como um 

código linguístico fechado em si mesmo, apoiado na Morfologia e na Sintaxe. O texto não é 

visto como um produto de interação em que convergem processos sócio-históricos e culturais.  

Segundo Marcuschi (2008, p. 87), 

 
Pode-se admitir, ainda, que a língua é uma atividade cognitiva. Pois ela não 
é simplesmente um instrumento para reproduzir ou representar ideias (pois a 
língua é muito mais do que um espelho da realidade). A língua é também 
muito mais do que um veículo de informações. A função mais importante da 
língua não é a informacional e sim a de inserir os indivíduos em contextos 
sociohistóricos e permitir que se entendam. 

 
Por outro lado, a questão 17 - que enfoca o processo da referenciação -  afasta-se um 

pouco dos modelos tradicionais que frequentemente são localizados em provas de Português 

para  concursos públicos, em que a linguagem é tida como um sistema de etiquetas, no qual se 

estabelece uma relação semântica entre dois elementos textuais. Observamos que a questão 

17, abaixo transcrita, conduz o candidato ao concurso a um discurso que se processa na 

interação, na cultura, na experiência e em aspectos situacionais. Vejamos a questão: 

 

 

Figura 8 - Texto da prova Cesgranrio - Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES) - Profissional Básico - 
Administração - março/2013 
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De acordo com o Texto II, a palavra destacada tem sua referência explicitada 
em: 
(A) “Até então, esta seria uma construção que resultava de interesses 
específicos, de setores ou estratos sociais.” (ℓ. 6-8) – Nesse trecho, a palavra 
destacada refere-se ao período inicial da industrialização europeia. 
(B) “Tal ambiguidade estabelece um patamar para o debate sobre os rumos 
da cidade.” (ℓ. 13-14) – Nesse trecho, a palavra destacada refere-se ao 
conflito entre as duas concepções de cidade, a pública e a privada. 
(C) “A opção pelo transporte urbano no modo rodoviário, em detrimento do 
transporte sobre trilhos, então estruturador das principais cidades, é uma 
delas. (ℓ. 20-22) – Nesse trecho, a palavra destacada refere-se às cidades 
brasileiras. 
(D) “A multiplicidade e a variedade, valores do urbano, ali não são 
consideradas.” (ℓ. 27-29) – Nesse trecho, a palavra destacada refere-se às 
regiões não urbanizadas. 
(E) “Além disso, com o crescimento demográfico e a expansão do sistema 
urbano, as áreas informais adquirem relevo” (ℓ. 33-35) – Nesse trecho, a 
palavra destacada refere-se à valorização do automóvel no transporte urbano. 

 

Concluímos que a resposta pretendida pela organizadora está na alternativa “b”.  A 

referenciação aqui não é tratada apenas sob o ponto de vista de designação extensional. O 

referente se caracteriza como objeto-de-discurso e o sentido é construído essencialmente na 

interação com o texto. No texto dado da prova, a ambiguidade a que se refere o autor trava-se 

entre a construção da cidade pública, defendida por interesses de estratos sociais, e a cidade 

privada, marcada, entre outros aspectos, pelos condomínios fechados e os shoppings centers. 

Na questão da prova, ao usar o processo da referenciação, a organizadora exige que o 

candidato, ao invés de usar o jogo de etiquetar termos que apresentam relação entre si, passe a 

compreender um contexto bem significativo, a partir de um objeto-de-discurso. Assim 

defende Jubran (2012, p. 219): 

 

Os objetos-de-discurso são elaborados pelos sujeitos, em um processo 
dinâmico e intersubjetivo, ancorado em práticas discursivas e cognitivas 
situadas social e culturalmente, bem como em negociações que se 
estabelecem no âmbito das relações interacionais. Tais estudos afastam-se, 
portanto, do sentido tradicionalmente atribuído à referência, como 
representação extensionalista de fenômenos empíricos - o que leva a 
repensar e a colocar em outras bases o aspecto representativo da linguagem. 
Isso porque as entidades designadas em um texto não são apriorísticas, como 
faria pressupor uma concepção de língua que se esgota na noção de código, 
e, sim, diretamente relacionadas com as operações efetuadas pelos sujeitos, 
na elaboração de seu discurso, para representarem tais entidades, tendo em 
vista seus propósitos interacionais.  
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6.5  Prova elaborada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) – concurso da Secretaria de 

Estado da Justiça e Administração Penitenciária do Maranhão (SEJAP-MA) – cargo: 

Agente Penitenciário – nível médio – maio/2013 

 

 
Gráfico 5 - Percentuais de questões da prova elaborada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) – concurso da Secretaria de 
Estado da Justiça e Administração Penitenciária do Maranhão (SEJAP-MA) – cargo: Agente Penitenciário – nível médio – 

maio/2013 

 

 

A prova da FGV (anexo 05) contém 15 (quinze) questões, assim classificadas: as 

questões 01, 02, 04, 09 e 11, que representam 33,33% do total, foram consideradas de 

“interpretação textual”. As questões 03, 06, 08, 14 e 15 (33,33% do total) referem-se a 

“fenômenos linguísticos” estudados neste trabalho. As questões 07 e 13 (13,34% do total) 

foram agrupadas em “gramática pura”.  Classificamos como “gramática aplicada ao texto” as 

questões 05, 10 e 12 (20% do total).  Não houve, na prova, nenhuma questão que pudesse ser 

classificada como “texto oficial”. 

As questões de “gramática pura” da prova FGV exploram a significação de prefixos e 

o reconhecimento de substantivos derivados de verbo. Questões de “gramática aplicada ao 

texto” trazem, em cada alternativa, variados tópicos gramaticais, servindo o texto apenas 

como pretexto para que o candidato demonstre conhecimentos da gramática normativa, fato 

constatado também em questões de provas do Cespe, Cesgranrio, Esaf e FCC.  

A prova da FGV traz os seguintes fenômenos linguísticos: coerência textual, coesão 

textual e referenciação, os mesmos fenômenos localizados em provas das demais 

organizadoras de concursos públicos. A ênfase da FGV, nas provas, é dada à introdução de 



127 

 

ideias de um período em relação a outro, por meio da utilização de conectivos conjuntivos 

coordenados e subordinados. 

No que se refere à referenciação, dizemos que a FGV se prende ainda à retomada de 

elementos no texto, pois não toma a referenciação como uma atividade discursiva, como 

mostra a questão 15: 

Assinale a alternativa em que o pronome relativo sublinhado tem seu 
antecedente incorretamente indicado. 
(A) “O projeto consiste em um complexo prisional suspenso no ar, o que em 
teoria dificultaria as tentativas de fuga...” / o. 
(B) “... devido à altura potencialmente fatal de uma queda e à visibilidade 
que o fugitivo teria aos olhos dos pedestres na parte de baixo”. / queda. 
(C) “A cadeia ainda teria espaços para manter um campo de agricultura, 
onde os detentos poderiam trabalhar...” / campo. 
(D) “...o teórico social Jeremy Betham projetou uma instituição que manteria 
todas as celas em um local circular...” / instituição. 
(E) “Outra solução criativa foi pensada e realizada na Austrália, onde um 
centro de detenção foi elaborado...” / Austrália. 
 

 
        A referenciação aqui se completa no simples emprego de expressões referenciais, 

desconsiderando aspectos sócio-cognitivos. Para Cavalcante (2003, p. 125),   

 
em uma perspectiva de cognição social interacionalmente situada, ou 
praxeológica, dizemos que é da inter-relação entre língua e práticas sociais 
que emergem os referentes, ou “objetos-de-discurso”, por meio dos quais 
percebemos a realidade que, por sua vez, nos afeta. Os referentes passam a 
ser, assim, não uma entidade congelada que herdamos e transferimos, mas 
uma instância de referencialidade constitutivamente indeterminada e 
efêmera. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

                                         

Não há dúvida de que fenômenos da linguagem, tais como a referenciação, a 

ambiguidade, a polifonia, a coerência textual e a coesão textual, já permeiam os textos 

selecionados para as provas dos concursos públicos organizados pelo Cespe, Esaf, FCC, FGV 

e Fundação Cesgranrio. 

Todavia, em alguns casos, essas organizadoras de provas de Português para concursos 

públicos, ao exigirem dos candidatos aos concursos algum conhecimento, por exemplo, sobre 

a referenciação, limitam-se ainda muitas vezes a tratar as palavras como objetos de referência, 

isto é, termos com sua significação lexical, de caráter unicamente linguístico, ao invés de 

caracterizar os referentes como objetos de discurso, que fazem com que os sentidos se 

incorporem na complexa relação entre linguagem, mundo e pensamento, em interações 

vivenciadas na prática discursiva. 

Por outro lado, constatamos que, de vez em quando, são localizadas, nas provas, 

algumas questões sobre o fenômeno da referenciação anafórica que já começam a desprezar a 

simples localização de elementos linguísticos na tessitura do texto, mostrando-nos que os 

elaboradores das provas começam a se preocupar com o discurso na perspectiva da atividade 

linguistica e sociocogntiva.   

Boa parte das provas já traz o texto como objeto de análise, que se materializa na 

interação estabelecida entre os interlocutores, em uma dada circunstância de comunicação. As 

questões de interpretação textual, por exemplo, já fogem da mera reprodução das ideias 

central e secundária do texto. Os candidatos aos concursos públicos já interpretam os textos 

observando a coerência e a progressão temática, requisitos primordiais para a produção e 

recepção de textos, atentos a elementos linguísticos e discursivos que levam ao entendimento 

global do texto e à compreensão dos mecanismos de constituição do sentido. 

É verdade que ainda se concentra nas provas um grande número de questões voltadas 

para aspectos da gramática normativa. Nesse sentido, a FCC é a organizadora de concursos 

públicos que mais se apega à tendência estruturalista da língua, centrando-se no estudo do 

código, na análise de propriedades imanentes ao sistema de signos da língua. Exige dos 

candidatos análise de aspectos fonológicos, morfológicos, sintáticos e semânticos da língua. 

 Em média, 30% das questões das provas da FCC para concursos públicos tratam de 

gramática do texto e outros 30% recorrem a aspectos de “gramática pura”, considerando a 

língua um instrumento para reproduzir ou representar ideias, sem atinar para a inserção dos 



129 

 

sujeitos em contextos sócio-históricos  e interacionais. Apenas 10% em média das questões da 

FCC fazem referência a algum fenômeno linguístico, mais especificamente a coerência 

textual atrelada à clareza e correção gramatical. 

Queremos deixar claro que condenamos aqui apenas as questões de “gramática pura”, 

sem nenhum contexto de comunicação, cujas regras podem não ser aplicadas à linguagem em 

funcionamento. Se aplicada ao texto, a gramática normativa é perfeitamente justificada nas 

provas de Português para concursos públicos, pois as seleções visam ao preenchimento de 

vagas por pessoal qualificado e prestigiado pelo conhecimento acumulado ao longo dos 

estudos. Afinal, as regras da gramática normativa são uma etiqueta social estabelecida não só 

por razões linguísticas, mas também por prestígio social, econômico e/ou cultural, 

necessidade de identidade nacional, entre outras razões. 

A gramática aplicada ao texto pôde ser vista principalmente nas provas da Esaf e do 

Cespe. Em média, respectivamente, 60% e 50% das questões das suas provas de português 

dizem respeito às estruturas linguísticas de textos, propondo alterações no texto que vão 

mudando os sentidos, a depender de um novo contexto comunicacional. Dessa forma, as 

organizadoras passam a entender que a gramática também possui uma função sociocognitiva 

altamente importante no processo da comunicação.  

O Cespe exige, por exemplo, que os candidatos aos concursos saibam empregar os 

tempos e modos verbais para que percebam os diversos efeitos de sentidos. Requer o uso dos 

pronomes e a adequada concordância verbo-nominal, nas provas, para que os candidatos se 

conscientizem de que, ao nos comunicarmos, queremos ser entendidos nos nossos propósitos. 

Da mesma forma, a Esaf, em muitas de suas questões, guia o candidato ao concurso no 

caminho da produção de sentidos, em que os vocábulos vão formando frases e estas, por sua 

vez, vão se unindo na composição do texto a partir de elementos de ligação semântica e 

sintática. 

Deste modo, essas duas organizadoras de concursos públicos são as que mais 

percebem o texto, ainda que timidamente, como um conjunto de práticas sociocognitivas e 

discursivas, afastando-se aos poucos do tipo de questões que denominamos de “gramática 

pura”, pois aplicam regras gramaticais dentro de um contexto comunicativo, sem, contudo, 

ignorar o sistema linguístico.  

A Cesgranrio e a FGV exploram, em suas provas, aspectos tradicionais da gramática 

normativa, mas já vêm dedicando razoável número de questões a fenômenos da linguagem, 

tais como a coerência textual, a coesão textual, a ambiguidade e a referenciação. Em média, a 

Cesgranrio reserva 20% de suas questões para fenômenos linguísticos e a FGV, 33%. 
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Algumas questões das suas provas já permeiam a hipótese sociointeracional de base cognitiva, 

abordam questões de sentido e da linguagem e mostram que o conhecimento está sempre se 

refazendo, sempre em processo de construção. 

É papel das organizadoras de concursos para empregos públicos aplicar, nas provas de 

Português, tópicos gramaticais que levem os candidatos a revelar o domínio da língua, isto é, 

sua competência comunicativa. Escolhidos os textos, os elaboradores devem modificá-los, 

variando palavras, expressões, estruturas, flexões, etc, pois assim os examinandos perceberão 

o texto como um conjunto de marcas, uma série de pistas que levam aos efeitos de sentidos 

produzidos nas mais diversas interações comunicativas.  

Não há como negar: algumas questões das provas aqui analisadas já exploram aspectos 

da coerência textual, coesão textual, polifonia, ambiguidade e, principalmente, a 

referenciação, tema muito defendido tanto por renomados linguistas brasileiros quanto por 

grandes linguistas franco-suíços como Apothéloz, Charrolles, Mondada e Dubois. Essa 

prática nos mostra que, aos poucos, as organizadoras de concursos públicos se alinham aos 

pressupostos teórico-discursivos da Linguística Textual, levando-nos a afirmar que uma nova 

forma de ensinar a língua vem se consagrando em meio a professores não só nas 

universidades e escolas, mas também nos cursos preparatórios para concursos públicos.  

No entanto, insistimos em dizer que as organizadoras - aqui analisadas - de provas de 

português para concursos públicos precisam explorar ainda mais, em suas questões de provas, 

os diversos gêneros textuais, adequando-os às suas condições concretas de uso. Devem, por 

exemplo, sair do processo da referência que, nas provas, se apoia somente em expressões 

referenciais e ver o ato de “referir” como uma relação estabelecida no confronto com os fatos, 

no confronto entre a linguagem e a realidade. 

Entendemos, assim, que se faz necessário que as organizadoras elaborem questões que 

direcionem o texto para um destinatário capaz de apropriar-se das competências de que tanto 

nos fala Charaudeau (2010): a competência linguística, responsável pelo conhecimento dos 

elementos constitutivos da linguagem; a competência cultural, que expressa o necessário 

conhecimento de mundo, da situação histórica em que o texto foi produzido; a competência 

discursiva, encarregada de mostrar as variadas gramáticas dos modos de organização 

discursiva; e a competência pragmática, que mostra as relações sociais entre emissor e 

receptor 

Falta, pois, nas provas, o trabalho com fatores pragmáticos da linguagem (por 

exemplo, a intencionalidade, a aceitabilidade, a intertextualidade, a situacionalidade e a 

informatividade, assuntos discutidos no terceiro capítulo desta Dissertação). Devem os 
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elaboradores das provas dar maior ênfase a aspectos pragmáticos do texto, que pressupõem 

uma concepção em que o significado é relativo a contextos determinados e deve ser 

considerado a partir do uso das expressões e termos linguísticos utilizados nesses contextos. 

Assim, o significado não é visto como arbitrário, mas como dependente do contexto.  

 Logo, sem desprezar o imenso cabedal de conhecimento trazido pelos estudos 

tradicionais de gramática, cabe às organizadoras de provas de português para concursos 

públicos elaborar questões munidas de textos que direcionam os leitores para um novo efeito 

de sentido, nos diversos eventos de comunicação, a partir dos variados gêneros textuais.  

Mas, como demonstramos, os resultados desta pesquisa comprovam que, nas provas 

de português, elaboradas pelas principais organizadoras brasileiras de concursos públicos, não 

há o predomínio da gramática normativa como ainda imaginam estudantes, professores e 

alguns linguistas. Algumas provas já começam a operar o texto considerando-o uma forma de 

se inserir em uma cultura e de dominar uma língua. Algumas delas já concebem a linguagem 

como uma prática social, vendo o texto não apenas como um sistema formal, mas sim como 

uma realização linguística, um evento comunicativo. 

Os resultados desta pesquisa revelam um novo enfoque dado às provas de língua 

portuguesa para concursos públicos: a perspectiva da produção de sentidos a partir das 

estruturas gramaticais e das diversas práticas discursivas. Esperamos que esse novo olhar 

desperte, nos nossos estudantes, o gosto pelo estudo da língua portuguesa tão marcadamente 

presente em todos os processos seletivos por meio de concursos públicos. Quem se submete 

aos concursos públicos sabe que precisa estudar com disciplina e vontade os conteúdos 

programáticos para garantir sucesso nas provas. Afinal, é o excelente desempenho nas provas 

dos concursos o atestado que vai atribuir aos nossos alunos uma condição de bem 

posicionados na batalha pelos empregos.  

Como ponto de partida, este trabalho deixa, para os professores de Língua Portuguesa 

e seus alunos, um conjunto de questões de provas de português para concursos públicos, 

analisadas sob a ótica da tendência sociocognitivista e interacional da Linguística Textual.  

Esperamos que, juntos, o professor e o aluno percebam que, nos concursos públicos, a língua 

portuguesa já começa a ser aplicada levando-se em consideração as estratégias discursivas 

utilizadas por cada organizada das provas, em interações recorrentes e coordenadas, a partir 

dos recursos expressivos da língua.              

Assim, portanto, entendendo que essa temática deve ser abordada, dentro e fora dos 

espaços acadêmicos, esperamos que o estudo e a disseminação dos fenômenos linguísticos 

presentes nas provas de português para concursos públicos ajudem os nossos estudantes a 
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atingir melhores índices de acerto nas provas de português dos concursos públicos que vierem 

a enfrentar. Com isso, daremos nossa pequena colaboração para o maior número de aprovação 

dos nossos estudantes nos concursos públicos e, por conseguinte, mais inserção de pessoas no 

competitivo mercado de trabalho. 

Por fim, registramos que o estudo da produção de provas de Língua Portuguesa 

aplicadas em concursos públicos é ainda incipiente no meio acadêmico. Poucas pesquisas têm 

se dedicado à análise dessas provas, tanto na perspectiva estrutural quanto na perspectiva 

discursiva. Torcemos para que este trabalho possa instigar novas propostas e novas 

descobertas no campo da linguagem, a partir das provas de Português preparadas para 

concursos públicos, um gênero discursivo dotado de construção composicional e estilo 

próprio, que, dada a sua natureza, reflete condições e finalidades bem específicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 

 

REFERÊNCIAS 

 
 

ALMEIDA, J.de.  Ambiguidade lexical. In: Alfa. São Paulo, v. 34, p. 187-193.1990. 
 
BRAIT, B. Análise e teoria do discurso. In: BRAIT, Beth (org.). Bakhtin: outros conceitos-
chave. São Paulo: Contexto, 2006. p. 7-31. 
 
APOTHÉLOZ, D. Papel e funcionamento da anáfora na dinâmica textual. In: 
CAVALCANTE, M. M.; RODRIGUES, B. B.; CIULLA, A.(Org.). Referenciação. São 
Paulo: Contexto, 2012. p.53-84. 
 
BAKHTIN, M. Estética da Criação Verbal. São Paulo: Martins Fontes, 2010. 
 
_____. Marxismo e filosofia da linguagem.  São Paulo: Editora Hucitec, 1992. 
 
BENVENISTE, Ê. Problemas de linguística geral II. Campinas: Pontes Editora, 2005. 
 
BEZERRA, P. Polifonia. In: BRAIT,  B. (org.). Bakhtin: conceitos-chave. São Paulo: 
Contexto, 2006. p.191-200.  
 
BRONCKART, Jean-Paul. Atividade de linguagem, textos e discursos: por um 
interacionismo sócio-discursivo. São Paulo: Educ, 2003. 
 
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Título III,  Capítulo VII, Seção I, 
Artigo 37, inciso II, Texto promulgado em 05/10/1988. 
 
CANÇADO, M. Manual de Semântica – Noções básicas e exercícios. São Paulo: Contexto, 
2012 
 
CARVALHO, N. de. Publicidade: a linguagem da sedução. São Paulo: Ática, 2003. 
 
CASTILHO, A. T. de. A língua falada no ensino do português. São Paulo: Contexto, 2000. 
 
CAVALCANTE, M. M. Os sentidos do texto. São Paulo: Contexto, 2002. 
 
CAVALCANTE, M. M. Anáfora e dêixis: quando as retas se encontram. In: KOCH, I. V.; 
MORATO, E. M.; BENTES, A. C. (org.). Referenciação e discurso: São Paulo: Contexto, 
2012. p.125-149. 
 
CAVALCANTE, M.M. Expressões indiciais em contextos de uso: por uma caracterização dos 
dêiticos discursivos. Tese (Doutorado em Linguística) – Programa de Pós-graduação em 
Letras. Universidade Federal de Pernambuco. Recife, 2000. 
 
CEGALLA, D. P. Novíssima gramática da língua portuguesa. São Paulo: Companhia Editora 
Nacional, 2008.  
 
CESGRANRIO. Download de provas. Disponível em: <http://www.cesgranrio.org.br>. 
Acesso em: 11 novembro 2012 



134 

 

 
CESPE/UNB. Download de provas. Disponível em: <http: //www.cespe.unb.br>. Acesso em: 
21 maio 2012. 
 
CHARAUDEAU, P. Linguagem e discurso – modos de organização. São Paulo: Contexto, 
2010. 
 
CITLLI. A. Linguagem e persuasão. São Paulo: Ática, 2000. 
 
CONTE, Maria-Elisabeth. Encapsualmento anafórico. In: CAVALCANTE, M.M.; 
RODRIGUES, B.B; CIULLA, A. (Org). Referenciação. São Paulo: Contexto, 2012, p-177-
190. 
 
COSTA, V. M. G. Redação e textualidade. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 
 
CUNHA, C. Novíssima gramática do português contemporâneo. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 1985. 
 
DAUDÉN, L. Concursos reprovados. Istoé. Brasília, ano 37, no. 2260, p. 58-59, 13/03/13. 
 
DUCROT, O. O dizer e o dito. Campinas: Pontes, 1987. 
 
EMEDIATO, W. A fórmula do texto: redação, argumentação e leitura. São Paulo: Geração 
Editorial, 2010. 
 
EPSTEIN, I. O Signo. São Paulo: Ática, 2000. 
 
FARACO, C. A. Norma culta brasileira: desatando alguns nós. São Paulo: Parábola Editorial, 
2008. 
 
FAVERO, L.L. Coesão e coerência textuais. São Paulo: Ática, 1991. 
 
FIORIN, J. L. Elementos de análise do discurso. São Paulo: Contexto, 2008. 
 
FIORIN, J. L.; SAVIOLI, F. P. Lições de texto: leitura e redação. São Paulo: Ática, 2003. 
 
FIORIN, J. L. Elementos de análise do discurso. São Paulo: Contexto, 2008. 
 
FOLHA DIRIGIDA. Download de provas. Disponível em: 
<http://www.folhadirigida.com.br>. Acesso em: 23 maio 2012. 
 
FREIRE, P. Educação como prática da liberdade. São Paulo: Paz e Terra, 1999. 
 
_____. Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. 
 
GARCIA, O. M. Comunicação em prosa moderna: aprenda a escrever, aprendendo a pensar. 
Rio de Janeiro: FGV, 2000. 
 
GNERRE, M. Linguagem, escrita e poder. São Paulo: Martins Fontes, 2009. 
 

http://www.folhadirigida.com.br/


135 

 

HEINE, L. M. B.  Reflexões sobre o sujeito social e o sujeito ideológico. In: Revista 
Investigações – Linguística e Teoria Literária, v. 21, número 02, p. 327-343. UFPE, 2008.  
 
_____. O texto no livro didático de língua portuguesa: breves reflexões. In: Estudos IAT – v. 
2, número 1, p.171-189. Salvador, 2012. 
 
_____. Uma quarta fase da linguística textual? In: 4º. CELLI – Colóquio de Estudos 
Linguísticos e Literários – UEM Universidade Federal de Maringá, 2010, p. 01 a 15.  
 
 
ILARI, R. Alguns problemas no estudo da anáfora textual. In: KOCH, I. V.; MORATO, E. 
M.; BENTES, A. C. (org.). Referenciação e discurso: São Paulo: Contexto, 2012. p. 103-124. 
 
JAKOBSON, R. Linguística e comunicação. São Paulo: Cultrix, 2001. 
 
JUBRAN, C. S. Especificidades da referenciação metadiscursiva.  In: KOCH, I. V.; 
MORATO, E. M.; BENTES, A. C. (org.). Referenciação e discurso: São Paulo: Contexto, 
2012. p. 219-241 
 
KOCH, I. V. A coesão textual. São Paulo: Contexto, 2001. 
 
_____. A coerência textual. São Paulo: Contexto, 2001. 
 
_____. A inter-ação pela linguagem. São Paulo: Contexto, 1998. 
 
_____. Introdução à linguística textual. São Paulo: Contexto, 2009. 
 
_____. Argumentação e linguagem. São Paulo: Cortez, 1996. 
 
KOCH, I. V. Referenciação e orientação argumentativa. In: KOCH, I. V.; MORATO, E. M.; 
BENTES, A. C. (org.). Referenciação e discurso: São Paulo: Contexto, 2012. p. 33-52. 
 
KOCH, I. V. Entrevista. In: XAVIER, A.C.; CORTES, S. (org.). Conversas com linguistas – 
virtudes e controvérsias da linguística. São Paulo: Parábola Editorial, 2003. p. 123-129.  
 
LARA, G. M. P. (org.). Língua (gem), texto, discurso entre a reflexão e a prática – vol. 1. Rio 
de Janeiro: Lucerna, 2006. 
 
LUCKESI, C. C. Avaliação da aprendizagem escolar: estudos e proposições. São Paulo: 
Cortez, 2000. 
 
LUFT, C. P. Língua e liberdade – por uma nova concepção da língua materna. São Paulo: 
Ática, 2003. 
 
MARCUSCHI, L. A. Fenômenos da linguagem: reflexões semânticas e discursivas. Rio de 
Janeiro: Lucerna, 2007. 
 
_____.Fenômenos da linguagem: reflexões semânticas e discursivas. Rio de Janeiro: Lucerna, 
2007. 
 



136 

 

_____. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: Parábola Editorial, 
2008. 
 
MARCUSCHI, L. A. Anáfora indireta: o barco textual e suas ancoras. In: KOCH, I. V.; 
MORATO, E. M.; BENTES, A. C. (org.). Referenciação e discurso: São Paulo: Contexto, 
2012. p. 53-101. 
 
MATTE, A. C. F. (org.). Língua (gem), texto, discurso entre a reflexão e a prática – vol. 2.  
Rio de Janeiro: Lucerna, 2007. 
 
MEDEIROS, E. B. As provas Objetivas Técnicas de Construção. Rio de Janeiro: Fundação 
Getúlio Vargas, 1971. 
 
_____.  Provas objetivas, discursivas, orais e práticas – técnicas de construção. Rio de 
Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1989. 
 
_____. Iniciação ao preparo de provas objetivas. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 
1968. 
 
MELLO, C. A. B. de M. Regime Constitucional dos Servidores da Administração Direta e 
Indireta. Brasília: Revista dos Tribunais 1990, p.45.     
 
MILNER, Jean-Claude. Reflexões sobre a referência e a correferência. In: CAVALCANTE, M. 

M.; RODRIGUES, B. B.; CIULLA, A.(Org.). Referenciação. São Paulo: Contexto, 2012. p. 
85-130. 
 
MONDADA, L.; DUBOIS, D. Construção dos objetos de discurso e categorização: uma 
abordagem dos processos de referenciação. In: CAVALCANTE, M. M.; RODRIGUES, B. B.; 

CIULLA, A.(Org.). Referenciação. São Paulo: Contexto, 2012. p. 17-52. 

 

MONDADA, L. A referência como trabalho interativo: a construção da visibilidade do 
detalhe anatômico durante uma operação cirúrgica. In: KOCH, I. V.; MORATO, E. M.; 
BENTES, A. C. (org.). Referenciação e discurso: São Paulo: Contexto, 2012. p. 11-31. 
 
MONTEIRO, L. Veja concursos federais mais quentes deste ano. Folha Dirigida. Brasília, 
15/01/13, p.18. 
 
OLIVEIRA, M. A. A Sátira (Menipéia): ruído na rede ou rede-ruído? Texto apresentado no 
VIII Congresso Internacional da ABRALIC, Belo Horizonte-MG, 2002. 
 
PCI CONCURSOS. Download de provas. Disponível em: 
<http://www.pciconcursos.com.br>. Acesso em: 25 maio 2012 
 
PERRENOUD, P. Avaliação: da excelência à regulação das aprendizagens – entre duas 
lógicas. Porto Alegre: Artmed, 1999.  
 
PIMENTEL, E. Provas comentadas – Língua Portuguesa – vol.1 – nível médio e superior. 
Brasília: Vestcon, 2008. 
 

http://www.pciconcursos.com.br/


137 

 

PONZIO, A. A revolução bakhtiniana: o pensamento de Bakhtin e a ideologia 
contemporânea. Signo e Ideologia. São Paulo: Contexto, 2008. 
 
POSSENTI, S. Os humores da língua: análises linguísticas de piadas. Campinas: Mercado de 
Letras, 1998.  
 
RAJAGOPALAN, K. Por uma linguística crítica: linguagem, identidade e a questão ética. São 
Paulo: Parábola, 2003. 
 
_____. Nova pragmática: fases e feições de um fazer. São Paulo: Parábola Editorial, 2010.  
 
SANTOS, B. de S. Pela mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade.  São Paulo: 
Cortez, 2005. 
 
SANTOS, W. D. R. dos. A arte da guerra para provas e concursos. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2011. 
 
_____. Como passar em provas e concursos-resumo. Niterói: Impetus, 2012. 
 
TEMÓTEO, A. Escolas do Distrito Federal ensinam matérias voltadas para concurso público. 
Correio Braziliense. Brasília: 11/11/12, p. 12. 
 
TRAVALIA, L. C. Gramática e interação: uma proposta para o ensino de gramática. São 
Paulo: Cortez, 2009. 
 
VANOYE, F. Usos da linguagem: problemas e técnicas na produção oral e escrita. São Paulo: 
Martins Fontes, 1998. 
 


	1.1 METODOLOGIA
	2 O UNIVERSO DOS CONCURSOS PÚBLICOS
	2.1  O porquê da pesquisa
	2.2  O mercado de concursos públicos no Brasil
	2.3 As organizadoras de concursos públicos no Brasil
	2.3.1  Centro de Seleção e de Promoção de Eventos da Universidade de Brasília (CESPE)
	2.3.2 Fundação Carlos Chagas (F CC)
	2.3.3 Fundação Cesgranrio
	2.3.4 Escola de Administração Fazendária (ESAF)
	2.3.5  Fundação Getúlio Vargas (FGV)

	2.5 As provas: avaliação e interação nos concursos públicos
	2.6 Especificidades das provas de Português

	3 GRAMÁTICA E TEXTO
	3.1 Por uma gramática que privilegie a produção do sentido
	3.1.1 Questionando a gramática normativa
	3.1.2 Construindo sentidos

	3.2.  Linguística Textual, texto e textualidade
	3.2.2  O que é texto
	3.2.3  O que é textualidade
	3.2.3.1 A intencionalidade e a aceitabilidade
	3.2.3.2 A intertextualidade
	3.2.3.3 A situacionalidade
	3.2.3.4  A informatividade


	4  FENÔMENOS LINGUÍSTICOS: DISCURSO E INTERAÇÃO
	4.1 A coerência textual
	4.2 A coesão textual
	4.3 A progressão temática em textos coerentes e coesos
	4.4  A polifonia
	4.4.1  As marcas linguísticas da polifonia
	4.5 A ambiguidade
	4.5.1 Os múltiplos sentidos
	4.5.2 Ambiguidade lexical
	4.5.3 Ambiguidade sintática
	4.5.4 Ambiguidade por correferência
	4.5.5 Ambiguidade de escopo
	4.5.6 Fechando a discussão sobre a ambiguidade

	5.1 O que é referenciação
	5.2 Anáfora direta
	5.3 Anáfora indireta
	5.4 Encapsulamento anafórico
	5.5 Dêixis
	6.1 Prova Cespe – Ministério Público da União (MPU) – Técnico Administrativo – maio/2013
	6.2  Prova FCC – Defensoria Pública do Estado de São Paulo – cargo: Agente de Defensoria Pública – nível superior - maio/2013
	6.3  Prova ESAF – Ministério da Fazenda – cargo: Assistente Técnico-Administrativo – julho/2012
	6.4  Prova elaborada pela Fundação Cesgranrio – BNDES – cargo: Profissional Básico – Formação de Administração – nível superior - março/2013
	6.5  Prova elaborada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) – concurso da Secretaria de Estado da Justiça e Administração Penitenciária do Maranhão (SEJAP-MA) – cargo: Agente Penitenciário – nível médio – maio/2013

	REFERÊNCIAS

