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OS DEZ MANDAMENTOS PARA A ANÁLISE DE TEXTOS 

 

Ler duas vezes o texto. A primeira para tomar contato com o assunto; a segunda para observar 

como o texto está articulado; desenvolvido. 

Observar que um parágrafo, em relação ao outro, pode indicar uma continuação ou uma 

conclusão ou, ainda, uma falsa oposição. 

Sublinhar, em cada parágrafo, a ideia mais importante (tópico frasal). 

Ler com muito cuidado os enunciados das questões para entender direito a intenção do que foi 

pedido. 

Sublinhar palavras como: erro, incorreto, correto, etc., para não confundir no momento de 

responder à questão. 

Escrever, ao lado de cada parágrafo ou de cada estrofe, a ideia mais importante contida neles. 

Não levar em consideração o que o autor quis dizer, mas sim o que ele disse; escreveu. 

Se o enunciado mencionar tema ou ideia principal, deve-se examinar com atenção a introdução 

e/ou a conclusão. 

Se o enunciado mencionar argumentação, deve preocupar-se com o desenvolvimento. 

 

Tomar cuidado com os vocábulos relatadores (os que remetam a outros vocábulos do texto: 

pronomes relativos, pronomes pessoais, pronomes demonstrativos, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

COMPREENSÃO (OU INTELECÇÃO) E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO 

 

Compreensão ou intelecção de texto – consiste em analisar o que realmente está escrito, ou 

seja, colocar dados do texto. O enunciado normalmente assim se apresenta: 

 

As considerações do autor se voltam para... Segundo o texto está correta... 

De acordo com o texto, está incorreta... Tendo em vista o texto, é incorreto... 

O autor sugere ainda que... 

 

De acordo com o texto é certo... O autor afirma que... 

Interpretação de texto – consiste em saber o que se infere (conclui) do que está escrito. O 

enunciado normalmente é encontrado da seguinte maneira: 

 

O texto possibilita o entendimento de que... Com o apoio no texto, infere-se que... 

O texto encaminha o leitor para... Pretende o texto mostrar que o leitor... O texto possibilita 

deduzir-se que... 

  

 

TRÊS ERROS CAPITAIS NA ANÁLISE DE TEXTOS 

 

1. Extrapolação 

 

É o fato de se fugir do texto. Ocorre quando se interpreta o que não está escrito. Muitas vezes 

são fatos reais, mas que não estão expressos no texto. Deve-se ater somente ao que está 

relatado. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2. Redução 

 

É o fato de se valorizar uma parte do contexto, deixando de lado a sua totalidade. Deixa-se de 

considerar o texto como um todo para se ater apenas à parte dele. 

 

3. Contradição 

 

É o fato de se entender justamente o contrário do que está escrito. É bom que se tome cuidado 

com algumas palavras, como: “pode”; “deve”; “não”; verbo “ser”; etc. 

Referência 

 

(BECHARA, E. Gramática escolar da Língua Portuguesa. 1. ed. 6. Reimpr. Rio de Janeiro: Lucerna, 

2006.) 

  

 

FORMULAÇÃO DE PARÁGRAFO PADRÃO 

“Parágrafo padrão é a unidade de composição constituída por um ou mais períodos, em que se 

desenvolve determinada ideia central, a que se agarram outras, secundárias, intimamente 

relacionadas pelo sentido e logicamente decorrentes dela.” (Othon M. Garcia, 1983:203) 

 

§ = signum sections (sinal de separação ou de seções). 

 

Estrutura 

 

1. Tópico frasal ou frase-núcleo ou introdução. Consta, na maioria dos casos, de um ou dois 

períodos curtos iniciais em que se expressa de maneira clara e sucinta a ideia de núcleo. É uma 

generalização. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

2. Desenvolvimento: é a explanação mesma da frase-núcleo. São as especificações que seguem 

a generalização do tópico frasal. 

3. Conclusão: nos parágrafos pouco extensos, retoma o objetivo expresso na frase-núcleo, 

recapitula e resume os aspectos apresentados no desenvolvimento. 

 

Redação do parágrafo 

 

1. Delimitação do assunto: é a restrição do assunto, a fim de torná-lo menos genérico; a fim de 

selecionar, organizar e ordenar as ideias. 

2. Fixação do objetivo: é a determinação de para quê se vai escrever sobre certo assunto, com 

que finalidade se escreve, visando a qual objetivo. Possibilita selecionar a linha de pensamento 

que estará presente em todo o texto. 

3. Formulação da frase-núcleo ou tópico frasal: o tópico frasal introduz o assunto no texto, 

mantendo o parágrafo nos limites do objetivo fixado. Apresenta uma generalização do que será 

desenvolvido. 

4. Formulação do desenvolvimento: seleção e organização dos aspectos ou detalhe que serão 

apresentados e deverão ser coerentes com o objetivo prefixado. É o desdobramento, a 

explicação do tópico frasal (introdução) e dos aspectos explicados no desenvolvimento. 

  

Qualidade do parágrafo 

 

O parágrafo – unidade de composição – deve apresentar as mesmas qualidades requeridas para 

composição: 

1. Unidade 

2. Coerência e coesão 

3. Ênfase 

4. Clareza 

5. Concisão 

6. Correção 

7. Originalidade 

 

 

 



 
 

 

 

1. Unidade. Consiste em dizer uma coisa de cada vez, omitindo-se o que não é essencial ou não 

se relaciona com ideia predominante no parágrafo. 

1. Como conseguir unidade: 

 

1. Delimitando o assunto. 

2. Fixando o objetivo. 

3. Usando tópico frasal explícito. 

4. Evitando pormenores desnecessários. 

5. Evitando frases entrecortadas. 

6. Pondo em parágrafos diferentes ideias igualmente relevantes. 

7. Não fragmentando o desenvolvimento da mesma ideia-núcleo em vários parágrafos. 

 

2. Coerência e coesão 

 

Coerência é a relação entre a ideia predominante e as ideias secundárias. É o resultado da 

estrutura lógica do texto. Para que haja coerência, é necessário que haja coesão. 

Coesão é a ligação formal dos termos e ideias. Coerência é a ligação semântica. 

Ordem e transição constituem os principais fatores da coerência. 

 

2.1 Como obter coerência: 

 

2.1.1 Seguindo a ordem: 

 -cronológica dos fatos; 

-espacial dos objetos; 

-lógica da ideias. 

 

 

 

 

 



 
 

 

2.1.2 Utilizando adequadas palavras de transição e de referência: 

 

2.1.2. Palavras de transição 

 

- conectivos: 

 

Intervocabulares: preposições; 

Interoracionais: conjunções coordenativas e subordinativas. 

 

2.1.2.2 Palavras de referência: 

 

- pronomes em geral; 

 

- alguns advérbios e locuções adverbiais. 

 

2.1.3 Utilizando outros elementos gramaticais, como: 

 

- as correlações dos tempos verbais; 

 

- a concordância. 

 

2.1.4 Valendo-se de elementos lexicais, como: 

 

- a reiteração, que é a repetição, a iteração; 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

É quando se usa um termo derivado para não se repetir a mesma palavra: Pedro está 

construindo uma casa. A construção foi entregue a uma empresa de renome internacional. 

- a substituição, que pode ser feita pela sinonímia, pela hiponímia, pela hiperonímia; 

 

-  a associação, que é o ato ou efeito de associar. É a evocação que uma palavra suscita ao ser 

utilizada: mar – praia – sol – areia – banhistas... 

2.1.5 Evitando: 

 

- falta de paralelismo sintático e semântico; 

- falta de concisão; 

- falta de unidade. 

  

3. Ênfase 

 

Ênfase é o destaque que se dá à ideia-núcleo. A colocação das palavras na frase e das orações 

no período constitui um dos processos mais eficientes para dar relevo à ideia. 

1. Como conseguir ênfase: 

 

1. Observando a ordem de colocação das palavras e das orações. 

2. Dispondo as ideias em ordem gradativa crescente ou decrescente. 

3. Valendo-se de repetições intencionais. 

 

4. Valendo-se de pleonasmos, anacolutos, interrupções, parênteses de correção, paralelismo 

ritmo e sintático. 

4. Clareza 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Clareza é a expressão das ideias de maneira compreensível, de modo a se obter uma só 

interpretação daquilo que se expressou. Depende, em grande parte, da escolha das palavras e 

de sua combinação e distribuição na frase. 

1. Como conseguir clareza: 

 

1. Escrevendo com simplicidade, objetividade e propriedade. 

 

2. Evitando: 

 

-vocabulário rebuscado e pouco conhecido; 

-palavras ou expressões vagas (negócio, coisa...); 

-ordem inversa; 

-repetição da mesma ideia (tautologia); 

-períodos muito longos; 

-orações intercaladas; 

-palavras ou expressões ambíguas. 

 

5. Concisão 

 

Concisão consiste em usar palavras precisas, em evitar palavras, expressões desnecessárias à 

comunicação e compreensão da ideia. 

1. Como obter concisão: Eliminando: 

- o supérfluo, o redundante; 

 ênfase; 

 - o uso excessivo dos indefinidos, um , uma; 

- o uso de pronome pessoal sujeito, quando não for indispensável à compreensão ou à 

- pormenores desnecessários. 

  

 

 

 



 
 

 

 

6. Correção 

 

A Correção consiste em escrever segundo as exigências das normas gramaticais vigentes, 

observando- se também os critérios de aceitabilidade e adequação. 

1. Como conseguir correção: 

 

- observando a ortografia das palavras; 

- respeitando- se os princípios da sintaxe de regência, colocação e concordância; 

- utilizando correta e adequadamente os sinais de pontuação; 

- valendo-se da adequada função da linguagem; 

- expressando- se no adequado nível de fala. 

(Disponível em: http://www.mundovestibular.com.br/articles/5080/1/O-

Paragrafo/Paacutegina1.html. Data de acesso: 24/03/2020.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

01 - Leia cuidadosamente o Pop Card abaixo: 

 

 

 

Assinale a alternativa que apresenta uma leitura adequada sobre o texto acima. 

 

a) A expressão facial do senhor não representa o estado de espírito de quem padece de diabetes. 

b) O semblante do homem não pode significar que ele possui o plano de saúde em questão. 

c) O fato de o ator escolhido ser um idoso pode não prestar à associação entre a idade dele e a 

doença como sendo típica dessa faixa etária. 

d) Fotografado numa piscina, o personagem se afasta de um modelo de homem ativo e 

saudável, fim do plano de saúde divulgado. 

e) O uso do advérbio “sempre” e do adjetivo “cheio” pode se relacionar ao fato de o homem ter 

uma idade avançada. 

 

 

 

 



 
 

 

As questões de 02 a 05 foram retiradas do vestibular 2011 da UFOP. 

    

Aonde foi parar a boa e velha desordem brasileira? 

 

O avião decolou do Rio de Janeiro e embicou para Belém num céu de brigadeiro. Praticamente 

não havia nuvens entre as janelas dos passageiros e o mundo lá embaixo. E o vôo, com três horas 

de duração e praticamente sem serviço de bordo, era um convite irrecusável a aproveitar a 

estiagem para ver, ao vivo, o que não passava de um mapa colorido de verde nas aulas de 

geografia, do tempo em que as escolas tinham aula de geografia. 

A rota percorria a linha imaginária daquilo que o Brasil sempre chamou de sertão, uma autêntica 

Tordesilhas do interior supostamente impenetrável. Mas cadê o sertão? Com a estiagem 

amarelando a serra do Espinhaço, na primeira hora de viagem o mar de morros descascados foi 

logo avisando que tudo o que havia a conquistar o País já conquistou. Dali, a mais de dez mil 

metros de altitude, não se via uma nesga de terra sem a marca da grande marcha para o oeste, 

que levou a civilização brasileira a bater nos contrafortes dos Andes. 

“É uma paisagem cicatrizada pelo trabalho humano”, dizia o historiador Warren Dean, de um 

jato como esse, logo no primeiro parágrafo de A ferro e fogo, o réquiem da Mata Atlântica. Ele 

inventariou seus resultados há mais de 13 anos, pelas “voçorocas alaranjadas e gredosas, 

incisões talhadas por séculos de mineração, a agricultura e pecuária imprevidentes” na “colcha 

de retalhos”, onde as estradas parecem “abertas por formigas cortadeiras”. 

Mas ele não viu, embora adivinhasse, o que viria depois. Faltou-lhe o cerrado Brasil adentro, 

onde a topografia se acalma e o sertão vai ficando cada vez mais geométrico, como se fosse 

desenhado a régua e compasso. Em fins de agosto, a seca acentuava os círculos exatos dos 

campos verdes, irrigados pela chuva artificial de longos braços pivotantes. A seu redor, as cercas 

repartiam os pastos com traços retos. As máquinas agrícolas acabavam de pentear o solo em 

sulcos uniformes. E, onde alguém se lembrou de fingir que cumpre os requisitos da reserva legal, 

os tufos de vegetação mais ou menos nativa pareciam ainda mais artificiais do que as áreas 

cultivadas, com seus recortes triangulares, quadrados, trapezoidais, no meio da ganância 

generalizada. 

Nesse ritmo, entrou-se na Amazônia sem perceber. O Brasil só voltaria a ser ele mesmo, em sua 

esfuziante bagunça primordial, pouco antes do pouso, quando o avião contornou, em longa 

curva, as matas encharcadas das várzeas que cercam Belém. Mas aí era tarde. A maior parte do 

País já tinha ficado para trás, quase irreconhecível nesta época do ano, selvagem de menos, 

organizada de mais. Nesta terra onde se reclama tanto da desordem urbana, mal se fala do 

excesso de ordem agrícola no campo, onde a desordem original faz tanta falta. 

 

 

 

 



 
 

 

 

Aonde foi parar a natureza exuberante e caótica, que fez o escrivão Pero Vaz de Caminha 

confessar ao rei dom Manuel que era impossível descrever este pedaço de novo mundo, porque 

aqui só se viam árvores por todos os lados na baía do descobrimento? Talvez na gravura em que, 

200 anos atrás, o diplomata Claude François Fortier, Conde de Clarac, às portas do Rio de 

Janeiro, reproduziu folha a folha sua espantosa profusão de formas. Ela é o modelo clássico da 

floresta tropical nos museus europeus. E começa a fazer falta nas cartilhas escolares, para que 

os brasileiros cresçam conhecendo o lugar em que nasceram.    

 (Fonte: CORRÊA, M. S. Isto É, 2027, p. 122, 10 set. 2011). 

 

02 - Assinale a alternativa que apresenta a proposta central do texto. 

 

a) O Brasil deve voltar a ser uma bagunça. 

b) O Brasil não deve reclamar da ordem agrícola. 

c) O Brasil só apresenta bagunça na Amazônia. 

d) O Brasil precisa aprender com a desordem natural. 

 

03 - Assinale a expressão que, de acordo com o sentido global do texto, denota um ponto de 

vista positivo. 

 

a) desordem original 

b) ganância generalizada 

c) paisagem cicatrizada 

d) agricultura e pecuária imprevidentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

04 -  De acordo com o contexto, nas expressões “Aonde foi parar a boa e velha desordem 

brasileira?” (título) e “Faltou-lhe o cerrado Brasil adentro, onde a topografia se acalma [...]” 

(linhas 20-21), os termos aonde e onde significam, respectivamente: 

a) a que lugar / que 

b) por onde / no qual 

c) por onde / que 

d) em que lugar / no qual 

 

05 - “Talvez na gravura em que, 200 anos atrás, o diplomata Claude François Fortier, Conde de 

Clarac, às portas do Rio de Janeiro, reproduziu folha a folha sua espantosa profusão de formas.” 

(linhas 40-42) 

Para se compreender o período transcrito acima, é necessário identificar a relação de referência 

entre o pronome sua e: 

a) o escrivão Pero Vaz de Caminha. 

b) a natureza exuberante. 

c) as cartilhas escolares. 

d) a ordem urbana. 

 

Leia a tirinha abaixo e em seguida responda à questão 06 do vestibular de 2012 da UFPR 

(adaptada). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

06 - Leia as afirmativas a seguir. 

 

1. A tira demonstra que afirmar que algo foi dito implica, necessariamente, afirmar que o que 

foi dito é verdadeiro. 

2. A resposta dada no segundo quadrinho mostra que a pergunta feita no primeiro quadrinho é 

ambígua. 

3. A resposta do segundo quadrinho permite concluir que o produto em questão se conserta 

sozinho. 

 

Com base na tira, é correto afirmar que 

a) somente a afirmativa 1 é verdadeira. 

b) somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 

c) somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 

d) somente a afirmativa 2 é verdadeira. 

e) somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

As questões 07 e 08 foram retiradas do vestibular de 2009 da UFPE. 

     Compro, logo existo. 

 

Templo de culto à mercadoria, o modelo do Shopping Center, como o conhecemos hoje, 
nasceu nos Estados Unidos na década de 1950. São espaços privados, objetivamente planejados, 
para a supremacia da ação de comprar. O que se compra nesses centros, contudo, é muito mais 
do que mercadoria, serviços, alimentação e lazer. Compra-se distinção social, sensação de 
segurança e ilusão de felicidade e liberdade. 

O Shopping Center é um centro de comércio que se completa com alimentação, serviços 
e lazer. Ali o consumidor de mercadorias se mistura com o consumidor de serviços e de diversão, 
sentindo-se protegido e moderno. Fugindo de aspectos negativos dos centros das cidades e da 
busca conjunta de soluções para eles, os Shopping Centers vendem a imagem de serem locais 
com uma melhor “qualidade de vida” por possuírem ruas cobertas, iluminadas, limpas e seguras: 
praças, fontes, bulevares recriados, cinemas e atrações prontas e relativamente fáceis de serem 
adquiridas – ao menos para os que podem pagar. É como se o “mundo de fora”, a vida real, não 
lhes dissesse respeito... 

O que essa catedral das mercadorias pretende é criar um espaço urbano ideal, 
concentrando várias opções de consumo e consagrando-se como “ponto de encontro para uma 
população seleta de seres “semiformados”, incompletos, que aceitam fenômenos 
historicamente construídos como se fizessem parte do curso da natureza. 

O imaginário que se impõe é o da plenitude da vida pelo consumo. Nesses espaços, 
podemos ocupar-nos apenas dos nossos desejos – aguçados com as inúmeras possibilidades 
disponíveis de aquisição. Prevalece a ideia do “compro, logo existo”. 

Além disso, esse mundo de sonhos que é o Shopping Center acaba reforçando nas 
pessoas uma visão individualista da vida, onde os valores propagados são todos relacionados às 
necessidades e aos desejos individuais – “eu quero, eu posso, eu compro”. 
(Valquíria Padilha. A sociologia vai ao Shopping Center. Ciência Hoje, maio de 2011, p. 30-35. 
Adaptado.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

07 - O Texto, na forma mais, ou menos explícita como aborda o tema escolhido, convoca o leitor 

a aceitar (assinalar V ou F e depois selecionar a sequência correta): 

 

(   ) a plenitude da vida, que é garantida pela alegria de poder “consumir”. 

(   ) a urgência de criação de espaços urbanos ideais, a serviço da população seleta e formada.  

(   ) os riscos subjacentes ao engodo que pode existir na ligação entre ‘comprar’ e ‘ser feliz’. 

(   ) os valores inerentes às funções dos centros comerciais, onde sobressai o lado solidário do 

homem. 

(   ) a superação do individualismo e o fortalecimento da compreensão do valor da vida solidária. 

 

a) FFVFV b) FFFFV c) FVFFV d) VFVFV e) FFVFF 

 

08 - A referência a Shopping Centers foi realizada no Texto 2 por meio de expressões como 

(assinalar V ou F e depois selecionar a sequência correta): 

 

(   ) “Templo de culto à mercadoria” (parágrafo 1). 

(   ) “essa catedral das mercadorias” (parágrafo 3). 

(   ) “O imaginário que se impõe” (parágrafo 3). 

(   ) “Nesses espaços” (parágrafo 3). 

(   ) “esse mundo de sonhos” (parágrafo 4). 

 

a) VVFVV 

b) FVFVV 

c) VVVVV 

d) FVVVV 

e) VFVVV 

 

 

 

 



 
 

 

Leia o texto a seguir para responder às questões de 09 a 11. 

    Linguagem e interação 

Maria Marta Furlaneto 

 

É interessante observar que, já no século XIX, a chamada função comunicativa da 
linguagem foi relegada a segundo plano, quando W. HUMBOLDT a encarou como acessória. 
Façamos parênteses: se ainda hoje – mesmo que por força de expressão – salienta-se a função 
comunicativa (retomada através de SAUSSURE, no Curso de linguística geral), é que o foco de 
interesse dos estudiosos se desloca ciclicamente na história. Pois bem, para o primeiro plano 
passou "a função formadora da língua sobre o pensamento, independente da comunicação" 
(BAKHTIN, 1992, p. 289). 

HUMBOLDT entendia que a língua é indispensável ao homem para pensar, mesmo que 
estivesse sempre sozinho. É a função expressiva, portanto, que se passa a focalizar 
(exteriorização do pensamento). BAKHTIN, porém, avalia que "a linguagem é considerada do 
ponto de vista do locutor como se este estivesse sozinho, sem uma forçosa relação com os 
outros parceiros da comunicação verbal" (ibid, p. 289). 

Por outro lado, o que se generalizou, hoje, como função comunicativa corresponde a 
um arcabouço pobre, considerando a complexidade das relações humanas. Com efeito, os 
termos ‘falante-emissor’, ‘ouvinte-receptor’ pressupõem um papel ativo para o primeiro e 
passivo para o segundo (recepção / compreensão). Embora tal esquema corresponda a um 
aspecto do real, é falho quando se pretende que represente o todo da comunicação. BAKHTIN 
salienta que quem ouve um discurso adota para com ele uma atitude "responsiva ativa", ou seja: 
concorda, discorda, completa, adapta, executa – mesmo que em grau muito variável. E quem 
fala, por outro lado, não diz apenas palavras num mercado de simples troca de informações – 
pelo contrário, as palavras representam, na troca efetiva, pedidos, súplicas, ameaças, 
interrogações, manifestações de carinho, apreço, solidariedade; ou seja, o discurso tem a 
materialidade de seu selo histórico. Dizer e escutar palavras, assim, é só uma pequena parte do 
que se pode entender por comunicação. 

Tendo em vista que o aspecto da compreensão é de importância crucial no processo de 
interação humana, gostaríamos de sintetizar aqui as várias facetas deste fenômeno, do ponto 
de vista de BAKHTIN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Para ele, a compreensão passiva das significações do discurso ouvido não é senão uma 

etapa do processo que é a compreensão responsiva ativa, que corresponde a uma resposta 
subsequente que, entretanto, não precisa ser fônica ou gráfica; no caso de uma ordem, ela pode 
realizar-se como um ato; pode, mesmo, corresponder a uma atitude que se retarde por algum 
tempo, e ainda ao mutismo da indiferença. Isto também vale para o discurso lido ou escrito. O 
próprio locutor, é claro, pressupõe a compreensão ativa responsiva: ele não esperaria que seu 
pensamento fosse simplesmente duplicado no espírito do outro; "o que espera é uma resposta, 
uma concordância, uma adesão, uma objeção, uma execução, etc." (1992, p. 291). Além disto, 
o locutor é também um virtual respondente, na medida em que não é o primeiro que rompe o 
silêncio de um mundo mudo: além do sistema da língua que utiliza e é partilhado pelos outros, 
ele também conta com a existência de enunciados anteriores, dele e de todos os outros – 
enunciados que, nas suas diversas formas, compõem um imenso arquivo nas comunidades 
linguísticas. Cada enunciado funciona como um elo numa cadeia complexa de outros 
enunciados. 

É especialmente para este papel ativo do outro que chamamos a atenção, uma vez que 
a concepção de linguagem como comunicação tem esquecido a bilateralidade do processo. Em 
suma, os enunciados concretos, como unidades interativas, se determinam pela alternância dos 
sujeitos, dos locutores; suas fronteiras, portanto, são sempre aquelas que se constroem com os 
outros. É a esse dispositivo essencial da vida comunitária que BAKHTIN chama dialogismo. O 
modo mais direto e evidente dessa alternância é, sem dúvida, o que chamamos 
tradicionalmente de diálogo, que é, então, apenas a forma mais simples e clara do dialogismo 
constitutivo. Cada réplica de um diálogo tem, segundo Bakhtin, um acabamento específico, que 
expressa uma posição do locutor, na medida em que ele faz parte de uma comunidade – 
desempenhando, portanto, papéis determinados em relação aos outros. Exemplos de relações 
entre réplicas: pergunta-resposta, asserção-objeção, oferecimento-aceitação. 
(Fonte: http://br.geocities.com/agatha_7031/inter.html#LINGUAGEM. Acessado em 

23/03/2020). 

09 - Assinale a alternativa que foge à explanação do autor. 

a) Citando Bakhtin, a autora menciona que é costume do locutor, na comunicação, conceber um 

interlocutor. 

b) Moldada - a comunicação - na relação entre emissor e receptor, o texto expõe o caráter ativo 

do ouvinte. 

c) Mesmo aparentemente contraditório, a resposta do interlocutor pode residir na “indiferença 

do mutismo”. 

d) Devido à aleatoriedade dos enunciados, estes se configuram como peças desprovidas de elo 

entre si. 

e) Com exceção da objeção, a resposta e a ressalva são procedimentos que instauram a 

bilateralidade da comunicação. 

 

 

 

 



 
 

 

10 - Assinale alternativa que apresenta o objetivo do texto. 

 

a) Expor que a linguagem foi feita a partir do pensamento humano. 

b) Discutir o caráter responsivo da linguagem. 

c) Exemplificar as maneiras de se estabelecer elos comunicativos. 

d) Analisar a alternância dos sujeitos-locutores. 

e) Especular o modo como se dão os posicionamentos dos interlocutores em objeções. 

 

11 - Assinale a alternativa em que o termo grifado foge à exclusividade do campo semântico da 

área da análise do discurso. 

 

a) “(..) o que se generalizou, hoje, como função comunicativa corresponde a um arcabouço 

pobre, 

b) “ Com efeito, os termos ‘falante-emissor’ pressupõem um papel ativo 

c) “E quem fala (...) não diz apenas palavras num mercado de simples troca de informações...” 

d) “Além disto, o locutor é também um virtual respondente,” 

e) “(...) ele também conta com a existência de enunciados anteriores, dele e de todos os outros” 

 

 

 

  

 

 


