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QUESTÕES DE TEXTO 

Profa. Vânia Araújo 
 

Questão  1  

Resposta: Errado  

Justificativa:  Item com duas assertivas: 

A primeira é pertinente, pois, conforme afirma o autor, no último parágrafo do texto, o mundo 

encontra-se há muito tempo em uma guerra cuja intensidade aumenta a cada ciclo histórico (é 

a guerra secreta, travada pelas “agências governamentais em uma complexa rede 

internacional...”). Entretanto, a segunda assertiva é errada, pois os efeitos dessa guerra não 

estão (e nem são) bem divulgados – conforme se deduz pelas passagens “Trata-se do mais 

complexo dos conflitos, pois ocorre nas sombras, nos bastidores do poder...”, nas linhas 16 e 

17, e “de forma não perceptível”, na linha 25. 

OBS.: Como sempre venho alertando os alunos, o Cebraspe tem por hábito fazer duas ou três 

assertivas a cada item. E esse foi exatamente um dos casos. 

 

Questão 2  

Resposta: Certo  

Justificativa: Essa informação pode ser facilmente depreendida, já que  (está praticamente 

explícita) do texto: que a guerra secreta é o mais complexo dos conflitos porque é um jogo 

estratégico de poder, de interesses e de influência que se desenvolve em um espaço específico: 

nos bastidores do poder político internacional, onde os governos semeiam inverdades 

(“propagandas enganosas, desinformação”, na linha 18) e encenam acordos sem validade 

(“celebrando acordos cujas partes sabem antecipadamente que nunca serão cumpridos”, nas 

linhas 18-20). 

 

Questão 9  

Resposta: Certo 

Justificativa:  O emprego da preposição “para” no trecho “para testar possíveis soluções” 

contribui para a coesão sequencial e atribui, entre os termos que liga, uma ideia de finalidade 

(a fim de). 

OBS.: A coesão sequencial é responsável pela progressão textual, ou seja, ela cria condições 

para que o texto tenha uma sequenciação lógica. E as conjunções são os principais mecanismos 

responsáveis pela coesão sequencial nos textos. 
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