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PREFÁCIO

Olá, futuro servidor!

Você está prestes a iniciar os estudos ou aprimorar seu conhecimento na matéria de 
Língua Portuguesa.

Nesta apostila você estará estudando Compreensão de Texto, que é parte do conteúdo 
cobrado nesse concurso, também para treinar e testar seu conhecimento fazendo ques-
tões. 

Em seguida, recomendamos que coloque foco na sua preparação completa através do 
nosso curso específico para o concurso da Comlurb.

Bons estudos!
Equipe Folha Dirigida



COMPREENSÃO DE TEXTO
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NARRAÇÃO DESCRIÇÃO DISSERTAÇÃO

Sequência de fatos Retrato: conjunto de 
características Defesa de tese

Argumentador

Não há um tempo característico, 
mas, geralmente, aparece 
o presente do indicativo.

Presença marcante de defesa de 
opinião, ainda que subentendida 

nas entrelinhas.

Pretérito imperfeito do 
indicativo;

Presente do indicativo.

Tempo único: tudo acontece ao 
mesmo tempo.

Presença marcante de adjetivos

Narrador Observador

Pretérito perfeito do indicativo

Presença marcante de ações;
Personagem;

Enredo.

Sequência cronológica 
de fatos.

O texto é um conjunto de ideias organizadas e capazes de formar interação entre as 

frases e o leitor. O primeiro passo para interpretar um texto é identificar sua ideia 

principal.  A partir daí, localizam-se as ideias secundárias que levem ao esclarecimen-

to das questões apresentadas na prova.

Erro s  a o  c o m p re e n d e r  u m  te x to:

• Acrescentar ideias que não estão no texto, imaginar acontecimentos que o autor 

não relatou.

• Dar atenção a apenas um aspecto do texto, esquecendo-se dos demais. É preciso 

ter em mente que o texto é um conjunto de ideias e o entendimento insuficiente 

pode prejudicar a interpretação. 

• Não responder as questões de acordo com as ideias do autor (considerar a opinião 

pessoal).

M o d o s  Te x tu a is

COMPREENSÃO DE TEXTO
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INFORMATIVO Informar

Regulamentar

Convencer

Dar instruções
(presença de verbos no imperativo)

Receita de bolo, livro de autoajuda, 
manuais de instrução.

Diário, blog em que se tenham 
confissões.

Correspondência, cumprimentos.

Horóscopos, oráculos.

Livros didáticos

Notícias, avisos, comunicações, bulas.

Leis, portarias, regulamentos, 
estatutos.

Textos publicitários, requerimentos.

Ensinar

Expressar-se

Relacionar-se

Fazer previsões

NORMATIVO

EXORTATIVO

INJUNTIVO

DIDÁTICO

EXPRESSIVO

FÁTICO

DIVINATÓRIO

T i p o s  te x tu a is

G ê n e ro s  Te x tu a is

Segue abaixo alguns exemplos de gêneros textuais:

Romance;

Conto;

Fábula;

Lenda;

Novela;

Crônica;

Notícia;

Ensaio;

Editorial;

Resenha;

Monografia;

Reportagem;

Relato pessoal

Relatório científico;

Relato histórico;

Relato de viagem;

Carta;

E-mail;

Abaixo-assinado;

Artigo de opinião;

Diário;

Biografia;

Entrevista;

Curriculum vitae;

Verbete de dicionário;

Receita;

Regulamento;

Manual de instruções;

Bula de medicamento;

Regras de um jogo;

Lista de compras;

Cardápio de restaurante.
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VEJA COMO ESTE CONTEÚDO FOI COBRADO EM PROVAS ANTERIORES:

1

(CESPE – Prefeitura de São Luis-MA – Técnico Municipal – 2017) Texto para as ques-

tões 01 e 02

Depreende-se do texto CB3A2BBB que o avanço do processo de democratização do 

sistema internacional depende da

a) flexibilização das fronteiras dos Estados.

b) eliminação de regimes autoritários.

c) manutenção de mecanismos que preservem interesses ideológicos e materiais dos 

Estados.

d) sobreposição dos direitos humanos aos interesses individuais dos Estados.

e) existência, em todos os Estados, de condições mínimas para a solução pacífica de 

conflitos.
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2

(CESPE – Prefeitura de São Luís-MA – Técnico Municipal – 2017) De acordo com o tex-

to CB3A2BBB, a condição necessária para que os direitos humanos sejam reconheci-

dos e efetivamente protegidos nos Estados é a

a) soberania.

b) lei.

c) democracia.

d) cidadania.

e) paz.
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3

(IESES – CEGÁS – Analista de Gestão – 2017) Leia o texto a seguir para realizar as 

questões 03 e 04:

A VIDA DA LÍNGUA

Por: Leandro Karnal. Adaptado de: http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,a-vida-da 

lingua,70001665676 | 16 fev 2017.

A língua é um fenômeno vivo. Pertence aos seus usuários e muda constantemente. Esperneiam 

ruas e famílias.

Há um uso regido pela gramática normativa que estabelece regras. Às vezes, elas são divertidas. 

Por exemplo: existe uma parte da gramática que trata da produção oral das palavras, ou seja, como 

pronunciar ou onde cairia a sílaba tônica de cada termo. Você tem dúvida, por exemplo, deve-se dizer 

rubrica ou rúbrica? Esse setor da gramática resolve. O correto seria pronunciar o “e” fechado na palavra 

obeso ou aberto? Por que eu falei que era um setor divertido? Porque a parte da gramática que trata das 

dúvidas sobre sílabas tônicas e outras é ortoepia ou ortoépia, ou seja, admite duas formas de pronúncia. 

Quem deveria me dizer qual a forma correta admite duas formas.  

Existe o campo da linguística, que irritava o solene gramático Napoleão Mendes de Almeida. Ela é 

ampla e abrange, inclusive, a gramática normativa. Porém, antes de indicar o certo e o errado, analisa 

a apropriação/construção/ produção de sentidos de comunicação para uma pessoa ou para um grupo. 

Assim, ir “de a pé” ou ser “de menor” não seriam, do ponto de vista linguístico, erros, mas usos com 

explicação racional para o porquê do desvio da norma culta. Por vezes, é uma tentativa de hipercorreção, 

como é o caso do emprego de “menas”. Figura ser mais correto concordar o gênero e muita gente lasca 

um “menas pessoas” porque parece contraditório dizer menos. Em outras ocasiões, nossa resistência 

lusófona ao excesso de consoantes provoca a introdução de uma vogal onde não caberia na ortoepia 

ortodoxa. Surgem “adevogados”, trocam-se “pineus” e o monstro verde irritadiço é o incrível “Hulki”. O 

uso recebe um nome complexo: suarabácti (ou anaptixe), a criação de uma vogal de apoio. A pronúncia 

Nós sintetizamos (vossa mercê vira você e daí surge o internético vc), colocamos vogais, adaptamos, 

decompomos e refazemos. O império de Napoleão (o gramático) dá origem a muitas pequenas 
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sentido empregado por Noam Chomski, eu preciso de uma gramaticalidade para minha expressão, e 

nem sempre é a prevista no código napoleônico. 

brasileira leu sobre o evento e pronunciou o nome do navio como se fosse francês: Titanic, enfatizando 

de Marselha e sido confeccionado em um porto gaulês. Por quê? A elite brasileira era usuária da língua 

de Paris.  

que chegou ao francês e ultrapassou o canal da Mancha. É a nossa tradicional antropofagia, analisada 

pelos Andrades, Oswald e Mário. Pedem-me budget e eu penso na antiga, sólida e útil palavra orçamento. 

cidadãos de dentro. Podemos insistir que ludopédio seria mais correto, futebol está consagrado e ponto. 

O chá da academia será acompanhado de cookies e de cupcakes. A língua pode até morrer um dia, mas 

nós, seus usuários, partiremos antes. Isto assusta ou consola? Good luck! 

Há apenas uma alternativa correta. Assinale-a. O texto foi escrito principalmente para: 

a) Divulgar informações científicas sobre campos da gramática que nem sempre são 

respeitados pelos falantes.

b) Relatar dados importantes sobre a forma como a língua evolui, comprovando que 

é um fenômeno vivo.

c) Provocar reflexão sobre a presença de vida na língua portuguesa, que evolui em 

suas convenções e comportamento dos falantes.

d) Instruir sobre a forma adequada de uso da língua portuguesa, orientando-se pela 

realidade de emprego do idioma.
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4

(IESES – CEGÁS – Analista de Gestão – 2017) São todas ideias presentes no texto, EXCE-

TO uma. Assinale-a.

a) Não existem palavras que tenham mais de uma forma de pronúncia, por isso existe 

uma área chamada ortoepia.

b) Há casos em que as pessoas falam de forma equivocada algumas palavras por adota-

rem regras que se aplicam corriqueiramente a outras semelhantes.

c) O fato de a língua mudar constantemente em função de seus falantes é motivo de in-

cômodo para alguns

d) A ortoepia é uma parte da gramática normativa que orienta sobre a tonicidade das 

palavras.
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5

(FGV – ALERJ – Procurador – 2017) 

"Minha irmãzinha de 8 anos morreu, e minha mãe queria que sua sepultura estivesse sempre 

enfeitada de flores. Nem sempre era fácil arranjar flores naquele lugar em que a gente vivia – 

Pitangueiras, perto de Ribeirão Preto, em São Paulo – e por isso, minha mãe plantou um jardim, 

me chamou e disse: ‘Você é que vai tomar conta disso’. Eu tinha 9 anos e não gostei da tarefa, mas 

obedeci. Acabei tomando gosto por essa coisa de plantas..."

Esse é um depoimento de José Zanine Caldas, um dos nossos melhores paisagistas, cita-

do por Rubem Braga em uma de suas crônicas.

a) trata-se de um texto de base estrutural argumentativa, que justifica a adoção de uma 

profissão;

b) ainda que relate um fato passado, o texto se apoia numa descrição do lugar de origem 

do paisagista;

c) a estruturação do texto é claramente narrativa, pois se fundamenta numa sucessão 

cronológica de fatos do passado;

d) o texto mostra uma organização de base dramática, pela presença do diálogo de base 

afetiva entre mãe e filho;

e) o texto apresenta uma estrutura de base descritiva, fornecendo informações sobre o 

futuro paisagista.
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6

(MS Concursos – Prefeitura de Tanguá-RJ – Fiscal de Tributos – 2017) 

Leia o texto para responder à próxima questão.

Lixo (Luís Fernando Veríssimo)

Encontraram-se na área de serviço. Cada um com o seu pacote de lixo. É a primeira 

vez que se falam.

- Bom dia.

- Bom dia.

- A senhora é do 610.

- E o senhor do 612.

- Eu ainda não lhe conhecia pessoalmente...

- Pois é...

- Desculpa a minha indiscrição, mas tenho visto o seu lixo...

- O meu quê?

- O seu lixo.

- Ah...

- Reparei que nunca é muito. Sua família deve ser pequena.

- Na verdade sou só eu.

- Humm. Notei também que o senhor usa muito comida em lata.
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- É que eu tenho que fazer minha própria comida. E como não sei cozinhar.

- Entendo.

- A senhora também.

-Me chama de você.

- Você também perdoe a minha indiscrição, mas tenho visto alguns restos de comida 

em seu lixo. Champignons, coisas assim. 

I - A reação do homem foi de surpresa, porque ele perguntou: “O meu quê?”, revelan-

do que aquela era uma informação inesperada...

II - O texto não apresenta diálogo, já que os dois personagens não estabeleceram um 

contato duradouro.

III  - O texto é construído por meio de um diálogo, cujo objetivo é estabelecer um con-

tato entre os participantes.

IV - Quanto ao gênero literário, o texto é uma crônica.

a) Apenas I, II e III  estão corretas.

b) Apenas II , III  e IV estão corretas.

c) Apenas I, II e IV estão corretas.

d) Apenas I, III  e IV estão corretas.
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7

(IBEG – IPREV – Contador – 2017) Leia o texto para responder a questão..

O cômico presente no texto é causado pelo uso da linguagem:

a) culta.

b) formal.

c) regional.

d) expressiva.

e) denotativa.
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8

(NC-UFPR – COPEL – Técnico Industrial – 2017) O carnavalesco Paulo Barros, que le-

vou a Portela ao primeiro lugar, concedeu entrevista à revista Veja sobre o carnaval 

de 2017. Numere a coluna da direita, relacionando as respostas com as respectivas 

perguntas.

1. Você teria paciência para passar a noite assistindo ao desfile na TV?

2. Aqui entre nós: o senhor tem uma escola do coração?

3. Já recebeu propostas para trocar de escola?

4. Vê algum sucessor no horizonte?

( ) Graças a Deus, não. Mas quando aparecer um espero que compartilhe o pensa-

mento que aprendi: fazer diferente de todo mundo.

( ) Acho que ele bate por todas. Eu vou para a Sapucaí na torcida para que tudo dê 

certo.

( ) Não mesmo. A repetição é cansativa. Se pudesse, teria vestido a escola inteira 

como aquela ala das pessoas engatinhando sob a pele de crocodilo, mas isso exige 

muita técnica e ensaio.

( ) Não, mas se o telefone tocar serei frio e calculista. Não aceito convite de escola à 

beira da morte. Vai dar erro, e a culpa vai ser minha.



16

cima para baixo.

a) 3 – 4 – 2 – 1.

b) 2 – 4 – 1 – 3.

c) 3 – 1 – 2 – 4.

d) 4 – 2 – 1 – 3.

e) 4 – 2 – 3 – 1.
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9

(NC-UFPR – COPEL – Engenheiro Eletricista – 2017) 

feministas, com diversos ensaios publicados em meados de 1920 e que expõem o papel da mulher na 

sociedade e as dificuldades de inclusão no mercado de trabalho, a autora questionou quanto tempo 

ainda ______para que uma mulher _____________________ um livro sem encontrar barreiras em sua 

carreira. “E se é assim na literatura, a profissão mais livre de todas para as mulheres, que dirá nas 

novas profissões que agora vocês estão exercendo pela primeira vez?”. A expansão da presença da 

mulher no mercado de trabalho cresceu desde que Virginia registrou, em suas obras, as dificuldades 

para uma mulher se firmar como romancista. Ainda assim, em todo o mundo, atualmente 40% das 

mulheres afirmam que sentem falta de igualdade de gênero, de acordo com pesquisa recente Global  

@dvisor, publicada pelo Instituto Ipsos. Com base no texto, é correto afirmar: 

romancista.

literatura.

livro Profissões para mulheres e outros artigos feministas.

e as aconselhava a não buscarem outras profissões, em que encontrariam ainda mais 

barreiras que na literatura.

outros artigos feministas, as mulheres estavam começando a atuar em novos campos 

de trabalho.
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10

(CESPE – Prefeitura de São Luís-MA -  Técnico Municipal – 2017)

A estrutura e as características do texto CB3A2AAA são típicas de

a) um manifesto.

b) uma carta

c) um relato pessoal.

d) uma fábula.

e) uma anedota.
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CONFIRA O GABARITO ABAIXO:

Comentário: 

O objetivo do autor é demonstrar que a 
língua evolui e muda conforme o tempo e os 
falantes.

Comentário: 

A resposta está no seguinte trecho: 

“Porque a parte da gramática que trata das 
dúvidas sobre sílabas tônicas e outras é 
ortoepia ou ortoépia, ou seja, admite duas 
formas de pronúncia. Quem deveria me dizer 
qual a forma correta admite duas formas.”

Comentário: 

Geralmente, o texto narrativo é escrito 
em prosa e caracterizado por contar uma 
história através de uma sequência de várias 
ações reais ou imaginárias. Essa sucessão 
de acontecimentos é contada por um  
narrador e está estruturada em introdução, 
desenvolvimento e conclusão. Ao longo 
dessa estrutura narrativa são apresentados 
os principais elementos da narração: espaço, 
tempo, personagem, enredo e narrador.

Vejamos: 

“Minha irmãzinha de 8 anos morreu , e minha 
mãe queria que sua sepultura estivesse 
sempre enfeitada de flores. Nem sempre era 
fácil arranjar flores naquele lugar em que a 
gente vivia  – Pitangueiras, perto de Ribeirão 
Preto, em São Paulo – e por isso, minha mãe 
plantou  um jardim, me chamou e disse: ‘Você 
é que vai tomar conta disso’. Eu tinha 9 anos 
e não gostei da tarefa, mas obedeci. Acabei 
tomando gosto por essa coisa de plantas...”.

Comentário: 

A resposta da questão está no seguinte 
trecho: "A paz, por sua vez, é pressuposto 
necessário para o reconhecimento e a 
efetiva proteção dos direitos humanos em 
cada Estado e no sistema internacional".

Comentário : 

A resposta da questão está no seguinte trecho:

 “Ao mesmo tempo, o processo de 
democratização do sistema internacional, 
que é o caminho obrigatório para a busca 
do ideal da paz perpétua, nao pode 
avançar sem uma gradativa ampliação do 
reconhecimento e da proteção dos direitos 
humanos, acima de cada Estado.”

D1

E2

C3

A4

C5
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D6

C7

E9

C10

Comentário: 

A alternativa II está errada , pois o 
texto apresenta um diálogo entre dois 
personagens.

Comentário: 

O seguinte trecho confirma a assertiva E:

 “E se é assim na literatura, a profissão mais 
livre de todas para as mulheres, que dirá 
nas novas profissões que agora vocês estão 
exercendo pela primeira vez?"

Comentário: 

Relato Pessoal é uma modalidade textual 

ou acontecimento marcante da vida de uma 
pessoa. 

Nesse tipo de texto, podemos sentir as 
emoções e sentimentos expressos pelo 
narrador. 

Tal qual uma narração o relato pessoal 
apresenta um tempo e espaços bem 
definidos donde o narrador torna-se o 
protagonista da história.

Comentário: 

O diálogo entre os dois personagens 
apresenta uma linguagem regional, derivada 
das línguas originais, com modificações 
em sua estrutura, neologismos, e sotaque 
diferente.

Comentário:

A dica para esta questão é associar as 
perguntas às respostas.

Exemplo:  Aqui entre nós: o senhor tem uma 
escola do coração?

Resposta:  Acho que ele bate por todas. Eu 
vou para a Sapucaí na torcida para que tudo 
dê certo.

D8



Estamos na internet:

Confira aqui o audiobook sobre o tema, 
pelo QR CODE.

https://folhadirigida.com.br/

www.facebook.com/FolhaDirigida/

https://www.instagram.com/folhadirigida/

www.twitter.com/FolhaDirigida/


