
 

 

Tarefa 16 professora Vanessa 
 
TEXTO: 9 - Comuns às questões: 11, 12     
 

01 — Mas o que é a língua? Para nós, ela não se confunde com a linguagem; 02 é somente uma parte 
determinada, essencial dela, indubitavelmente. 03 É, ao mesmo tempo, um produto social da faculdade de 
linguagem e 04 um conjunto de convenções necessárias, adotadas pelo corpo social 05 para permitir o exercício 
dessa faculdade nos indivíduos. Tomada 06 em seu todo, a linguagem é multiforme e heteróclita; o cavaleiro de 
07 diferentes domínios, ao mesmo tempo física, fisiológica e psíquica, 08 ela pertence além disso ao domínio 
individual e ao domínio social; 09 não se deixa classificar em nenhuma categoria de fatos humanos, 10 pois não 
se sabe como inferir sua unidade. 

11 A língua, ao contrário, é um todo por si e um princípio de 12 classificação. Desde que lhe demos o 
primeiro lugar entre os fatos 13 da linguagem, introduzimos uma ordem natural num conjunto que 14 não se 
presta a nenhuma outra classificação. 

15 A esse princípio de classificação poder-se-ia objetar que o 16 exercício da linguagem repousa numa 
faculdade que nos é dada 17 pela Natureza, ao passo que a língua constitui algo adquirido e 18 convencional, 
que deveria subordinar-se ao instinto natural em vez 19 de adiantar-se a ele. 

Ferdinand de Saussure, Curso de linguística geral 
 
11. (Mackenzie SP/2019) Assinale a alternativa correta. 

a) Uma situação inicial desdobrada em eventos com um momento de perturbação, e criação de tensão, e 
de ações que convergem para um clímax permitem a classificação do texto como narrativo. 

b) Há no texto uma constatação inicial que será, em seguida, problematizada em diferentes de seus 
aspectos, fundamentais para a caracterização do texto como explicativo. 

c) No início do texto, duas teses são apresentadas, acompanhadas de hipóteses explicativas, que podem 
direcionar a interpretação dos leitores. Essa configuração textual indicia que estamos diante de um 
texto argumentativo. 

d) Centrado na caracterização de um objeto específico, de modo subjetivo, o texto é predominantemente 
descritivo, aspecto visível por meio do uso da exploração da sinestesia. 

e) A alteração de papéis comunicativos como emissor e receptor, além da presença de elementos 
caracterizadores da interação verbal oral, permite que se defina o texto como uma sequência dialogal. 

 
12. (Mackenzie SP/2019) Assinale a alternativa correta. 

a) Conotação e figuras de linguagem, como metáfora e personificação, são marcas predominantes da 
linguagem empregada no texto. 

b) O texto é construído a partir da exploração destacada das comparações, que permitem apreender os 
interesses argumentativos do autor. 

c) Linguagem denotativa, em tom de efeito objetivo, caracteriza a construção textual. 
d) A subjetividade marcadamente presente no texto é resultante da exploração conotativa de expressões 

indiciais da 1ª. pessoa do singular. 
e) O recurso a diferentes referências a outros teóricos da área em discussão faz com que o texto possa 

ser caracterizado como um embate teórico de ideias. 
 
TEXTO: 10 - Comum à questão: 13     
 

01 É importante notar que o esforço para a produção dos sentidos 02 ocorre em virtude de os homens 
desejarem estabelecer cadeias 03 comunicativas, seja para informar, convencer, emocionar, seja para 04 
explicar, determinar, aconselhar. Mas, para que isto acontecesse, 05 foi necessária aos diversos grupos 
humanos a criação de códigos 06 linguísticos próprios, acordos que conhecemos pelo nome de línguas 07 e que 
expressam maneiras particulares de conceber os significados, 08 as formas de uso, os mecanismos de 
elaboração do universo das 09 palavras. Sem isto, as expressões linguísticas cairiam no vazio e as 10 sentenças 
resultariam incompreensíveis. Imaginem como ficaria um 11 alemão que não sabe português diante da frase “A 
lição está difícil”. 

12 Em nosso caso, o código comum é a língua portuguesa: graças 13 a ela produzimos, verbalmente, os 
efeitos de sentido. No entanto, não 14 se deve considerar o código comum como uma referência padrão que 15 
se mantém inalterada. Ao contrário, a língua possui variabilidades, 16 usos diferenciados conforme a situação 
cultural, econômica, etária, 17 regional do usuário. 

Adilson Citelli, O texto argumentativo 
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13. (Mackenzie SP/2019) O objetivo principal do texto é: 
a) a partir de diferentes pontos de vista, apresentar uma discussão sobre os vários modos de entender o 

que significa a palavra código. 
b) explicar de modo objetivo um aspecto essencial das línguas humanas: a produção dos sentidos nos 

processos comunicativos. 
c) argumentar que existem línguas que são mais complexas do que outras, por exemplo, o alemão em 

relação ao português. 
d) reforçar o senso comum de que as línguas são manifestações homogêneas, independemente de quem 

fala, onde fala e para quem fala. 
e) introduzir os leitores em regras prescritivas que determinam formas do chamado português correto. 

 
TEXTO: 11 - Comum à questão: 14     

 
A CIÊNCIA, O BEM E O MAL 

 
1Em 1818, com apenas 21 anos, Mary Shelley publicou o grande clássico da literatura gótica, 2Frankenstein 

ou o Prometeu Moderno. O romance conta a história de um doutor genial e 3enlouquecido, que queria usar a 
ciência de ponta de sua época, a relação entre a eletricidade e a 4atividade muscular, para trazer mortos de 
volta à vida. 

5Duas décadas antes, Luigi Galvani havia demonstrado que a eletricidade produzia movimentos 6em 
músculos mortos, no caso em pernas de rãs. Se vida é movimento, e se eletricidade pode 7causá-lo, por que 
não juntar os dois e tentar a ressuscitação por meio da ciência e não da religião, 8transformando a 
implausibilidade do sobrenatural em um mero fato científico? 

9Todos sabem como termina a história, tragicamente. A “criatura” exige uma companheira de 10seu criador, 
espelhando Adão pedindo uma companheira a Deus. Horrorizado com sua própria 11criação, Victor Frankenstein 
recusou. Não queria iniciar uma raça de monstros, mais poderosos do 12que os humanos, que pudesse nos 
extinguir. 

13O romance examina a questão dos limites éticos da ciência: será que pesquisadores podem ter 
14liberdade total? Ou será que existem certos temas que são tabu, que devem ser bloqueados, 15limitando as 
pesquisas dos cientistas? Em caso afirmativo, que limites são esses? Quem os 16determina? 

17Essas são questões centrais da relação entre a ética e a ciência. Existem inúmeras complicações: 18como 
definir quais assuntos não devem ser alvo de pesquisa? Em relação à velhice, será que 19devemos tratá-la 
como doença? Se sim, e se conseguíssemos uma “cura” ou, ao menos, um 20prolongamento substancial da 
longevidade, quem teria direito a tal? Se a “cura” fosse cara, 21apenas uma pequena fração da sociedade teria 
acesso a ela. Nesse caso, criaríamos uma divisão 22artificial, na qual os que pudessem viveriam mais. E como 
lidar com a perda? Se uns vivem mais 23que outros, os que vivem mais veriam seus amigos e familiares 
perecerem. Será que isso é uma 24melhoria na qualidade de vida? Talvez, mas só se fosse igualmente 
distribuída pela população, e 25não por apenas parte dela. 

26Pensemos em mais um exemplo: qual o propósito da clonagem humana? Se um casal não pode 27ter 
filhos, existem outros métodos bem mais razoáveis. Por outro lado, a clonagem pode estar 28relacionada com a 
questão da longevidade e, em princípio ao menos, até da imortalidade. 29Imagine que nosso corpo e nossa 
memória possam ser reproduzidos indefinidamente; com isso, 30poderíamos viver por um tempo também 
indefinido. No momento, não sabemos se isso é possível, 31pois não temos ideia de como armazenar memórias 
e passá-las adiante. Mas a ciência cria caminhos 32inesperados, e dizer “nunca” é arriscado. 

33Como se observa, existem áreas de atuação científica que estão diretamente relacionadas com 34escolhas 
éticas. O impulso inicial da maioria das pessoas é apoiar algum tipo de censura ou restrição, 35achando que 
esse tipo de ciência é feito a Caixa de Pandora*. Mas essa atitude é ingênua. Não é 36a ciência que cria o bem 
ou o mal. A ciência cria conhecimento. Quem cria o bem ou o mal somos 37nós, a partir das escolhas que 
fazemos. 

MARCELO GLEISER 
Adaptado de Folha de S. Paulo, 29/09/2013. 

 
* Caixa de Pandora - na mitologia grega, artefato que, se aberto, deixaria escapar todos os males do mundo. 
 
14. (UERJ/2019) Em relação à polêmica abordada pelo autor, os três primeiros parágrafos atendem ao 

objetivo de: 
a) indicar um eufemismo 
b) estabelecer uma analogia 
c) expor um contra-argumento 
d) apresentar uma generalização 
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15. (FCM MG/2019) Com o advento e a evolução da comunicação via internet, a circulação de notícias 
aumentou bastante. No entanto, nem sempre essas informações são verdadeiras, já que não há 
fiscalização e, quando há, ela é falha. O perigo de notícias falsas e mentiras é maior hoje do que era no 
passado. A expressão fake news, importada da língua inglesa nos últimos dois anos, partia de 
personalidades e instituições que queriam descreditar críticas feitas a elas por jornalistas. Essa prática tem 
como objetivo desviar de potenciais polêmicas e evitar responder sérias investigações.  
 
Com relação aos danos que essas notícias podem causar às instituições e a influência negativa que podem 
trazer para o equilíbrio das relações entre os povos, são corretas as afirmativas a seguir, EXCETO:  
a) Espalhar notícias falsas não é um problema ético, pois isso já existia em séculos anteriores, mas hoje 

tem um potencial maior de causar tensão e conflitos. Notícias falsas têm o poder de caminhar com os 
próprios pés, apelando para o emocional humano.  

b) Fake news são notícias e informações falsas — ou modificadas — veiculadas na internet com o 
propósito de manipular pessoas e eventos. Elas também estão ligadas ao sensacionalismo, que visa 
chamar a atenção e obter “likes” para gerar lucro.  

c) É preciso um esforço para detectar fake news e combatê-las e isso não é impossível. Cuidados simples 
podem ajudar a mudar esse cenário e o melhor caminho para combater as notícias falsas é o senso 
crítico, a educação, a transparência e o exercício de checagem de fatos.  

d) Uma notícia falsa, com um título sensacionalista ou com um corpo de texto que careça de fontes 
concordando com determinadas opiniões pré-estabelecidas, será facilmente compartilhada porque as 
pessoas estão, cada vez mais, em busca de argumentos que justifiquem seus posicionamentos. 

 
TEXTO: 12 - Comum à questão: 16     

Futuro do pretérito 
 

Não sei como é pra vocês, mas eu acho complicado ser brasileiro. Sinto-me como alguém que casou com 
uma pessoa cheia de defeitos na expectativa de mudá-la. Por isso a frase “o Brasil é o país do futuro” (livre 
adaptação que fizemos do título de um livro de Stefan Zweig, “Brasil, um País do Futuro”) vem bem a calhar. O 
que eu amo não é tanto o país em que vivo, é uma projeção do que o país poderia ser se... E se e se e se e se 
e se e se e se e se e bota “se” aí. 

Às vezes o Brasil é uma esperança, às vezes um delírio e na maior parte do tempo é apenas uma triste 
constatação. Impossível nos divorciarmos, contudo: mesmo que eu fosse pras ilhas Fiji eu continuaria a ser 
brasileiro. Foi aqui que nasci, é em português que eu falo, penso, sonho e crio os meus filhos, então só me 
resta agarrar-me a esta projeção e amar esta ideia vaga do que nós um dia poderíamos ser. (Não é à toa que 
conjugo o verbo “poder” no futuro do pretérito, esse tempo verbal banhado em melancolia). 

Meu amigo Gustavo me mostrou outro dia o anúncio de um apartamento à venda com a seguinte frase: 
“Grande potencial para reforma!”. Maneira não muito sutil que a imobiliária arrumou para informar que o 
imóvel estava caindo aos pedaços. “O Brasil é o país do futuro” não deixa de ter o mesmo significado: se é no 
futuro que nos realizaremos é porque no presente, bem, tá cheio de taco solto, fiação podre, infiltrações e 
trincas. No entanto, postergando as reformas, aqui vivemos. É muito esquisito ser brasileiro. 

(Antonio Prata. www.folha.uol.com.br, 03.03.2019. Adaptado.) 
 
16. (IBMEC SP Insper/2019) A estratégia argumentativa empregada pelo autor para mostrar que é 

complicado ser brasileiro se baseia na 
a) comparação do Brasil a um imóvel cujo estado de degradação não o impede de ser adotado como lar. 
b) preterição da ideia de deixar o Brasil para esquecer seus vínculos afetivos com o país de origem. 
c) citação ao livro de Stefan Zweig, reforçando a ideia do promissor Brasil contemporâneo. 
d) alusão ao casamento, metáfora do amor ao Brasil, o que permite esquecer rapidamente seus defeitos. 
e) interpelação à consciência do cidadão, indiferente às mazelas imutáveis constatadas no Brasil. 

 
TEXTO: 13 - Comum à questão: 17     

A vida ao rés do chão1 
 

1 A crônica não é um “gênero maior”. Não se imagina uma literatura feita de grandes cronistas, que lhe 
dessem o brilho 2 universal dos grandes romancistas, dramaturgos e poetas. Nem se pensaria em atribuir o 
Prêmio Nobel a um cronista, por 3 melhor que fosse. Portanto, parece mesmo que a crônica é um gênero 
menor. 

4 “Graças a Deus”, seria o caso de dizer, porque sendo assim ela fica mais perto de nós. E para muitos 
pode servir de 5 caminho não apenas para a vida, que ela serve de perto, mas para a literatura. Por meio dos 
assuntos, da composição solta, 6 do ar de coisa sem necessidade que costuma assumir, ela se ajusta à 
sensibilidade de todo dia. Na sua despretensão, 7 humaniza; e esta humanização lhe permite preservar certa 
profundidade de sentido e certo acabamento de forma. O fato de 8 ficar tão perto do dia a dia age como quebra 
do monumental e da ênfase – riscos de excessos que outros gêneros literários 9 correm com frequência. 

10 No Brasil ela tem uma boa história, como a de José de Alencar na seção de jornal “Ao correr da pena”. 
Nesse mesmo 11 século XIX, nas crônicas de Machado de Assis notava-se o corte elegante de um artigo lúcido e 
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leve. No decênio de 30 do 12 século XX, a crônica moderna se consolidou no Brasil como um gênero bem nosso, 
cultivado por um número crescente de 13 escritores, como Mário de Andrade, Manuel Bandeira e Carlos 
Drummond de Andrade. Nesse período, apareceu aquele que 14 de certo modo seria “o” cronista, voltado de 
maneira exemplar e praticamente exclusiva para esse gênero: Rubem Braga. 

15 Parece às vezes que escrever crônica obriga a uma certa comunhão, produz um ar de família que 
aproxima os autores 16 num nível acima da sua singularidade e das suas diferenças. É que a crônica brasileira 
bem realizada (que evidentemente em 17 nada impede a verticalidade da ficção de Clarice Lispector ou a 
monumentalidade da prosa de um Guimarães Rosa) participa 18 de uma língua-geral lírica, irônica, casual, ora 
precisa, ora vaga, amparada por um diálogo rápido e certeiro, ou por uma 19 espécie de monólogo 
comunicativo. 

Observação: 1rés de = próximo de. 
(Adaptado de: CANDIDO, Antonio. Recortes. 

São Paulo: Companhia das Letras, 1993, p. 23-29, passim) 
 
17. (PUCCamp SP/2019) Considere o parágrafo 3, em seu contexto, e leia com atenção as afirmações que 

vêm a seguir. 
 
I. Em notava-se o corte elegante de um artigo lúcido e leve, a caracterização destacada pode ser 

interpretada como argumento a favor da ideia de que a leveza da forma não implica superficialidade de 
conteúdo. 

II. O emprego marcado do artigo em “o” cronista sinaliza que o escritor seria o mais representativo, 
importante ou o melhor do grupo a que pertence. 

III. É legítimo compreender que a crônica, ainda que surgida ou praticada em outros países, tomou 
características próprias entre os brasileiros. 

IV. O gênero “crônica” tornou-se reconhecidamente representativo do gênio brasileiro, porque 
desenvolveu-se sobre a base sólida de escritores de notável talento no século XIX. 

 
O texto legitima a correção do que se afirma em 
a) I, II, III e IV. 
b) II, apenas. 
c) I, II e III, apenas. 
d) IV, apenas. 
e) I, II e IV, apenas. 

 
TEXTO: 14 - Comum à questão: 18     

Indiferença na vida contemporânea 
 

1 Há um tipo de indiferença necessário à condução da vida cotidiana, mas é principalmente uma 2 forma de 
discrição para não incomodar os outros ou não dar ensejo à sua observação. É uma espécie de 3 “inatenção 
polida”. O desligamento é, às vezes, uma forma deliberada de independência, uma atitude 4 estoica para um 
indivíduo que tem lucidez de sua impotência para mudar as coisas ou que não deseja 5 mudá-las. Mas a 
indiferença, que está relacionada ao afastamento radical do indivíduo, concerne, nesse 6 caso, a formas mais 
profundas que traduzem a vontade de não colaborar com os movimentos do vínculo 7 social, de se manter 
distante das interações ou de só participar delas de modo impessoal. É então uma 8 espécie de neutralização 
radical de toda afetividade, uma desvitalização que está claramente além da 9 ligeira reserva que se impõe na 
vida cotidiana para se preservar.  

LE BRETON, David. Desaparecer de si. uma tentação contemporânea. 
Petrópolis: Vozes, 2018. p. 33-34 (Adaptado). 

 
18. (UEG GO/2019) O enunciado “É uma espécie de ‘inatenção polida’” contém uma forma de modalização 

discursiva na qual o autor apresenta  
a) um contra-argumento em relação a uma ideia apresentada no texto.  
b) o acontecimento de uma ação dentro de quadro de probabilidade.  
c) uma definição aproximada, com vistas a facilitar a compreensão.  
d) a defesa categórica de um determinado posicionamento político.  
e) uma recusa em se assumir como fonte autoral do texto.  

 
TEXTO: 15 - Comum à questão: 19     
 

Leia o texto a seguir, retirado do Jornal do Cremesp (Edição 344 - 01-02/2017). 
 
BIOÉTICA 
Divulgação de dados de pacientes 
 

A possível divulgação que chegou à imprensa sobre conteúdo de exames de paciente – que teria, ainda, 
sido alvo de comentários ofensivos propagados via Whatsapp –, aguça uma questão que, de tempos em 
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tempos, volta aos debates ético, bioético e deontológico: apesar de ser um dos pilares mais conhecidos da 
profissão, médicos sempre se preocupam com o sigilo das informações obtidas de sua relação com o paciente 

Seriam claros a eles e demais profissionais da Saúde princípios éticos como confidencialidade e privacidade 
do paciente, tão arraigados na área, mesmo quando envolvem pessoas públicas? 

Para José Marques Filho, coordenador da Câmara Técnica Interdisciplinar de Bioética do Cremesp, a 
obrigação milenar à confidencialidade embasa a relação médico-paciente. “Favorece não apenas o âmbito ético, 
o mais evidente, como o técnico: o paciente que não confiar no médico esconderá informações imprescindíveis 
a uma anamnese completa”. Isso se estende a familiares, que, ao procurar os serviços, creem que o conteúdo 
de exames e detalhes relativos ao tratamento serão resguardados. 

Concordam com essa visão os bioeticistas Carlos Francisconi e José Roberto Goldim, da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), no livro Iniciação à Bioética, do Conselho Federal de Medicina (CFM). 
Segundo eles, um bom vínculo terapêutico se baseia na confiança. O assistido crê que seu médico “irá 
preservar tudo o que lhe for relatado, tanto que revela informações que outras pessoas, com as quais convive, 
sequer supõem existir”. 

Daí se podem depreender os eventuais riscos e dissabores a que são submetidos os já vulnerabilizados 
pela doença, bem como seus entes queridos, quando suas particularidades de saúde são expostas em foros 
inadequados e de maneira frívola. 
 
Confiança 
 

 
 

Derivado do latim confidentia, entre seus significados, o termo confiança corresponde a “o que se acredita 
firmemente”. Segundo a obra Bioethics Information Retrieval Project, do Kennedy Institute of Ethics, a 
confidencialidade pode ser entendida como “a garantia do resguardo das informações dadas em confiança e a 
proteção contra a sua revelação não autorizada”, no contexto sanitário. 

Já privacidade (do inglês, privacy) costuma ser interpretada como a limitação do acesso às informações de 
uma dada pessoa, bem como do acesso a ela própria e à sua intimidade. Isso, por vezes, se traduz no direito 
de alguém de manter-se afastado ou de permanecer só. 

Como resume Reinaldo Ayer de Oliveira, conselheiro do Cremesp e coordenador do Centro de Bioética do 
Conselho, há três planos em torno das informações sanitárias que devem ser salvaguardadas: o primeiro é o da 
confidencialidade, no qual o indivíduo decide partilhar algo com quem lhe interessa e convém – por exemplo, 
seu médico assistente –; o da privacidade, pela qual a pessoa pode querer guardar sua história consigo mesma. 
Ambos culminam em um terceiro plano relativo à profissão médica: o compromisso do sigilo, preservado por 
quase 25 séculos, e consagrado pelo Juramento de Hipócrates, ao estabelecer que “aquilo que no exercício ou 
fora do exercício da profissão e no convívio da sociedade, eu tiver visto ou ouvido, que não seja preciso 
divulgar, eu conservarei inteiramente secreto”.  
  
Liberdade de expressão? 
 

Longe de simplificar o debate relativo à quebra de sigilo profissional à simples “liberdade de expressão” dos 
que divulgam informações sigilosas – ou apenas as replicam “inocentemente” –, como salienta Ayer, a 
discussão envolve algo ainda pouco regulamentado, ou seja, a divulgação de assuntos médicos via 
smartphones. 

Entre as exceções, figura o Alerta do Cremesp, publicado em setembro de 2016 (http://www.cremesp.org. 
br/?siteAcao=NoticiasC&id=4220), sobre uso do WhatsApp ou aplicativos similares pelos médicos: “quando for 
responder aos seus pacientes por WhatsApp ou aplicativos similares, façam-no, desde que conheçam o seu 
quadro clínico atual, com o intuito apenas de orientá-los, com observância ao Código de Ética Médica, 
particularmente com respeito ao sigilo profissional, não os expondo em grupos”. 
 
Nota pública do Cremesp 
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Em Nota Pública sobre caso pontual que originou sindicância voltada a eventual divulgação indevida, por 
médicos, de exames de pessoa pública (http://www.cremesp.org. br/?siteAcao= NoticiasC&id=4390) – que 
está sendo promovida com a cautela habitual na Casa –, o Cremesp salienta, entre outros pontos, que o 
“compromisso e a ética ante a saúde de cada um dos cidadãos colocam-se, sem distinções de qualquer 
natureza, sempre acima de interesses que não sejam fiéis à dignidade inviolável da pessoa doente junto aos 
seus entes queridos”. Por conseguinte, lamenta “a divulgação de qualquer exame, dado privativo e ofensas 
feitas a doentes em redes sociais”. 
 
Normas legais e deontológicas 
Sigilo, confidencialidade e privacidade são garantidos por diretrizes brasileiras, em âmbitos: Constitucional; 
Civil; Penal; e pelo Código de Ética Médica. 
Em resumo, determinam: 
• Serem invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas; 
• A proibição (a qualquer cidadão) de divulgar, sem justa causa, informações sigilosas ou reservadas ou 
conteúdo de documento particular e/ou segredo, de que tem ciência em razão (...) de ofício ou profissão, se 
produzir dano a outrem; 
• A proibição (ao médico) de revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão, 
salvo por motivo justo, dever legal ou consentimento, por escrito, do paciente. Permanece a proibição: mesmo 
que o fato seja de conhecimento público ou o paciente tenha falecido (...). 

Disponível em: [https://www.cremesp.org.br/?siteAcao=Jornal&id=2283] . Acesso em: 08 mar. 2017. Imagem: 
[http://www.ugt.org.br/index.php/post/3135-Novo-codigo-de-etica-medica-entra-em-vigor- nesta-terca-feira(13-04-2010)]. Acesso em: 08 

maio 2017. 
 
19. (Fac. Israelita de Ciênc. da S. Albert Einstein SP/2017) Em várias passagens do texto, o autor usa 

perguntas retóricas, que, por se tratarem de 
a) estratégia discursiva, constroem-se ornamentadas com figuras de linguagem para tornar o discurso 

mais dinâmico, de modo a impor resposta imediata do interlocutor. 
b) procedimento argumentativo, têm como efeito de sentido criar interesse no leitor e levá-lo a refletir 

sobre os assuntos contemplados, dispensando a obtenção de resposta. 
c) recurso estratégico, desencadeiam reflexão sobre assuntos que não são questionados, com intenção de 

estimular o leitor a ponderar sobre a melhor resposta ao jornal. 
d) recurso estilístico, contam com uma resposta retórica dos leitores, isto é, que eles se dirijam ao jornal 

formalmente, manifestando opinião sobre cada um dos assuntos contemplados. 
 
20. (UniRV GO/2017) A argumentação caracteriza-se como um procedimento do autor para fazer o leitor 

aderir às suas teses difundidas em um texto. Ao argumentarmos, construímos ideias, justificamo-las 
ordenando-as, buscando também seduzir o leitor, dirigindo os argumentos de modo a atingir nossa meta 
de persuasão. Assim, leia os itens abaixo e assinale (V) verdadeiro e (F) falso, considerando-os 
características do texto argumentativo.  
a) O texto dissertativo argumentativo volta-se para uma única ideia, que é a tese do texto. Tudo o que se 

afirma ao longo da argumentação se volta para essa ideia.  
b) Um bom recurso que pode ser explorado é a utilização de outros autores que tratam do mesmo 

assunto sobre o qual se propõe a escrever, dispensando o registro e/ou citação.  
c) O que realmente o texto precisa apresentar é coesão; os demais elementos da composição são 

facultativos ou podem ser dispensados. 
d) O bom texto argumentativo evita a redundância. 

 


