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Língua Portuguesa – Prof. Vânia Araujo 

 

Visão geral 

De modo geral, a prova de Língua portuguesa estava bem fácil. O CESPE, de maneira inusual, 

cobrou muita gramática (como fez recentemente na prova da PC-PE), mas utilizou questões 

bem práticas. 

O destaque maior continuou sendo para as reescritas de trechos e a significação de palavras. 

Seguem os comentários das questões: 

 

Questão 5 (Conteúdo do edital: Reescritura de texto). 

Nas opções a seguir, constam propostas de reescrita do trecho “Há outras razões pelas quais 

se podem associar educação e redução da criminalidade.” Assinale a opção em que a proposta 

apresentada mantém o sentido original, a formalidade e a correção gramatical do texto. 

B. Existem outras razões por que é possível associar educação e redução da criminalidade. 

Comentário: 

A expressão relativa “por que” equivale a pelas quais e, portanto, esta é a opção correta. 

Além de preservar a essência da informação (o sentido original), estre trecho ainda mantém a 

formalidade (uso da norma culta) e a correção gramatical do texto (obediência às prescrições 

da Gramática).  

OBS.: No aulão, mencionei, de maneira reiterada, a importância de o candidato sublinhar se o 

comando mencionava correção gramatical e manutenção do sentido, pois, muitas vezes, a 

armadilha do CESPE se encontra neste eixo. 

 

Questão 6 (Conteúdo do edital: Significação contextual de palavra). 

No texto, a palavra “aversão”(L.6) foi empregada no sentido de: 
A. Repugnância. 

 

Comentário: 

Aqui, apesar de o comando mencionar significação no texto, o sentido atribuído ao vocábulo 

foi o denotativo mesmo, ou seja, o sentido estrito e não contextual. 
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Questão 8  (Conteúdo do edital: Reescritura de texto). 

As opções subsequentes apresentam proposta de reescrita do seguinte período do texto: 

“Acredita-se, por essa razão, que haja uma relação entre maior nível de escolaridade e 

redução da criminalidade”. Assinale a opção que apresenta proposta de reescrita que preserva 

a correção gramatical e o sentido original do texto. 

A. Por essa razão, acredita-se que haja uma relação entre maior nível de escolaridade e 

redução da criminalidade. 

 

Comentário: 

Neste caso, houve uma simples inversão na ordem das orações – que não prejudicou a 

correção gramatical e nem o sentido do texto.   

 As outras opções estavam marcadas por erros de colocação da vírgula, regência ou 

mudança de sentido do texto. 
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