
 
 

PROVA SEDUC/AM  

GABARITO COMENTADO 

OBS.: Nas questões de interpretação de texto, nem sempre é possível comentar item por item. Muitas vezes, já é suficiente 

apresentar a resposta correta e a sua respectiva explicação. 

QUESTÃO 2 
 

Letra E – “Pegue uma cebola e corte ao meio”.  Isso se explica pelo fato de ele dar uma instrução, expressa no 

modo imperativo.   
 

OBS.: o texto injuntivo ou instrucional visa a dar ordens, avisos, conselhos, instruções; fazer advertências; prescrever normas 

ou procedimentos e pode ter, portanto, intenção persuasiva ou apenas instrutiva. Tem predomínio da linguagem culta e se 

caracteriza pelo emprego do imperativo verbal. 

 

 

QUESTÃO 7 
É passível de recurso, tendo em vista que as ideias apresentadas nas alternativas ‘C’, ‘D’ e ‘E’ podem ser inferidas 

do texto lido, como comprovam as passagens: 
✓ “Pegue uma cebola e corte ao meio. Então olhe bem para ela com olhos de criança” e “Uma paciente minha (...) olhou com 

olhos de criança para uma cebola cortada ao meio e ficou tão espantada com o que viu que pensou que estava ficando louca”:  

Letra C – O adulto não é capaz de enxergar as coisas tão bem quanto as crianças. 

✓ “Pensei que as crianças gostariam da ideia assim como eu gostei”: Letra D – O olhar de criança enxerga novidade em tudo o 

que vê. 

✓ “Mas é a imaginação que faz o que não existe existir. Pensei que a casa onde uma criança mora (...) é um universo imenso, 

cheio de provocações ao conhecimento”: Letra E – O olhar infantil é mais curioso que o olhar do adulto. 
 

OBS.: Inferências (ou depreensões) são conclusões plausíveis (ideias implícitas) que se extrai a partir das 

informações fornecidas (ou seja, explícitas) no texto. 

 

 

QUESTÃO 9 
 

A – Certa – A exemplificação comentada foi o recurso no qual se inspirou (tomou por base) o autor para 

apresentar, com credibilidade, as ideias do texto. 
 

As quatro alternativas abaixo não podem ser identificadas como influência (o que se tomou por base) para os 

recursos usados no texto: 
 

B – Errada - Testemunho de autoridade configura-se quando se faz menção a alguém que seja reconhecidamente 

uma autoridade no assunto e, neste caso, é necessário mencionar o nome da pessoa e aquilo que faz dela uma 

“autoridade”. 

C – Errada – Método dedutivo ocorre quando se formula uma hipótese abstrata para, depois, se estabelecer uma 

relação de fatos e provas por meio de elementos concretos. Ou seja, parte-se do raciocínio geral para o 

particular! 

D – Errada – Análise de dados científicos, que são informações objetivas, como estatísticas, percentuais e dados 

de pesquisas, que imprimem veracidade às informações fornecidas no argumento. 

E – Errada - Método indutivo é o raciocínio que se baseia na observação dos elementos concretos, para, por meio 

deles, chegar a uma conclusão ou hipótese possível sobre determinada ideia ou fato. Ou seja, parte-se do 

raciocínio particular para o geral! 

 
 

OBS.: Há que se esclarecer que textos narrativos, como esta crônica de teor reflexivo de Rubem Alves, não são 

textos de essência argumentativa. Portanto, essa questão só não é passível de recurso, porque a assertiva 



 
 

plasmada no comando da questão sugere que a estratégia argumentativa foi apenas “tomada como base” para 

a essência metafórica do texto. 
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