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RESUMO 

 

 
Esta pesquisa está vinculada à linha de pesquisa Práticas Docentes e Formação Profissional e ao grupo 

de pesquisa Estudos Linguísticos e Ensino de Línguas. A motivação para o desenvolvimento do 

trabalho partiu da observação que avaliações externas parecem exercer grande influência sobre a 

elaboração do currículo nas escolas. O estudo dirigiu-se para a seguinte pergunta: como as ideias 

educacionais e linguísticas se manifestam nas provas de língua portuguesa dos vestibulares do Brasil e 

como podem ser descritas e explicadas? A pesquisa teve como objetivo descrever e explicar, a partir 

do corpus formado por provas de língua portuguesa, incluindo a redação, do vestibular da UFSC, 

como as ideias linguísticas preponderantes durante o período de 1970 a 2010 se relacionam às 

contribuições da pesquisa linguística no Brasil para o ensino de português. A perspectiva teórico-

metodológica que orientou a pesquisa foi a Historiografia Linguística – HL (ALTMAN, 1996; 

BASTOS 2012; KOERNER, 1996; LUNA, 2000; SWIGGERS, 2010). Para alcançar esse objetivo a 

reconstrução foi feita a partir de dois níveis de análise: a contextualização e a descrição do conteúdo. 

Na contextualização, foram considerados como fatores de influência a pesquisa linguística no Brasil 

de acordo com ALTMAN, 2003 e MARCUSCHI, 2002;  o contexto educacional brasileiro segundo 

FRIGOTTO, 2011; SAVIANI, 2008 e o quadro teórico, em tese, orientador do ensino de português no 

período de acordo com FREITAS, 2005; MARCUSCHI, 2002; PEREIRA 2012; SOARES, 2004; 

TRAVAGLIA 2004 e VISIOLI, 2004. Em seguida, foi realizada a descrição dos conteúdos 

introdutório e programático de trinta e quatro provas de língua portuguesa do vestibular da UFSC. Ao 

relacioná-los à rede de fatores que constituíram sua manifestação, procurou-se explicar como as ideias 

linguísticas do período orientaram a prática de seleção de conteúdos das provas. Os resultados 

apontam para períodos que as orientações da Linguística para o ensino de português tiveram influência 

parcial ou plena nas provas. A influência de noções identificáveis com a pesquisa linguística sobre os 

conteúdos foi observada, principalmente, a partir de dois eixos: nível de análise da língua: sentença X 

texto; Gramática Normativa X análise linguística; texto literário X diversidade de gêneros; 

interpretação/compreensão: extração de informações explícitas X construção de sentidos; Norma culta 

X variedades linguísticas; Redação: texto claro e correto X (Produção Textual): texto contextualizado 

(as condições de produção são relevantes). Contribuíram para essa influência as conquistas teóricas da 

ciência Linguística e as políticas educacionais. A pesquisa pretende contribuir com o desenvolvimento 

de outros estudos relacionados à Historiografia Linguística, ao português como língua materna e à 

história do pensamento e práticas educativas. Pode ainda auxiliar professores e interessados no assunto 

a entenderem como se articulam na prática cotidiana as ideias linguísticas e educacionais 

preponderantes em determinado momento. 
 

 

Palavras-chave: Ideias Pedagógicas, Ideias Linguísticas, Historiografia, Língua Portuguesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 
 

 

This study is linked to the line of research Teaching Practices and Professional Training, and to the 

research group Linguistic Studies and the Teaching of Languages. The motivation for this work came 

from the observation that external assessments appear to exert a significant influence on curricular 

design in schools.  The study focuses on the following question: how are educational and linguistic 

ideas manifested in the Portuguese language tests of the vestibular (university entrance exam) of 

Brazil, and how can they be described and explained? The study describes and explains, based on the 

corpus of Portuguese language tests, including writing, of the vestibular of the Federal University of 

Santa Catarina (UFSD), how the predominant linguistic ideas from 1970 to 2010 relate to the 

contributions of linguistic research in Brazil to the teaching of Portuguese. The theoretical-

methodological perspective that guided the research was Linguistic Historiography – LH (ALTMAN, 

1996; BASTOS, 2012; KOERNER, 1996; LUNA, 2000; SWIGGERS, 2010). To achieve this 

objective, the reconstruction was based on two levels of analysis: contextualization, and content 

description.  In the contextualization, factors considered as influential were linguistic research in 

Brazil, according to ALTMAN, 2003 and MARCUSCHI, 2002; the Brazilian educational context, 

according to FRIGOTTO, 2011; SAVIANI, 2008 and the theoretical framework that, in theory, guides 

the teaching of Portuguese in the period according to FREITAS, 2005; MARCUSCHI, 2002; 

PEREIRA, 2012; SOARES, 2004; TRAVAGLIA, 2004 AND VISIOLI, 2004. Next, a description is 

given of the introductory and program content of thirty-four Portuguese tests for the vestibular of the 

UFSC. By linking them to the series of factors that constitute their manifestation, the research sought 

to explain how the linguistic ideas of the period in question shaped the practice of selecting content for 

the tests. The results highlight periods in which the Linguistic trends in the teaching of Portuguese had 

a partial or complete influence on the tests. The influence of notions that are identifiable with 

linguistic research on the contents was observed, particularly based on two axes: level of analysis of 

the language: sentence VS text; Normative Grammar VS linguistic analysis; literary text VS diversity 

of genera; interpretation/comprehension: extraction of explicit information VS construction of 

meanings; Formal standard VS linguistic varieties; Redaction: clear and correct text VS (Textual 

Production): contextualized text (the conditions of production are relevant). The theoretical 

achievements of Linguistic science and the educational policies contributed to this influence. It is 

hoped that this research will contribute to the development of other studies related to Linguistic 

Historiography, Portuguese as a mother tongue, and the history of educational thought and practices. It 

may also help teachers interested in the subject to understand how the prevalent linguistic and 

educational ideas of a certain period are articulated in the day-to-day practice. 

 

 

Keywords: Pedagogical Ideas, Linguistic Ideas, Historiography, Portuguese Language. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Ensinar língua portuguesa na escola brasileira tem sido um projeto ambicioso, 

marcado por problemas e avanços, bem como por mudanças de interpretações teóricas e 

metodológicas ao longo do tempo. De fato, ensinar o vernáculo como língua materna tem sido 

abordada como uma atividade em crise. Isto se evidencia nos resultados de avaliações 

externas internacionais, como o Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA), e 

nacionais, como Provinha Brasil, Prova Brasil e Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). 

Se, por um lado, estas avaliações são recentes, por outro, uma amostra do conhecimento que 

os alunos recém saídos do ensino médio possuem sobre a língua materna é obtida, há mais de 

cem anos, pelo exame chamado de vestibular. 

Como não existe um currículo nacional no Brasil, pois os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs) apresentam-se como orientações e não definições, essas avaliações 

parecem exercer grande influência sobre a elaboração do currículo nas escolas. Isso porque, 

visando aos resultados, os conteúdos medidos pelas avaliações tornam-se, por vezes, os mais 

ensinados. Essa prática pode resultar em um “treino” para que os alunos possam alcançar 

resultados desejáveis nas avaliações. Quando falta aos professores ampla compreensão sobre 

os conhecimentos teóricos linguísticos que orientam as questões das provas mencionadas, 

prevalece o entendimento que essas provas são por si só responsáveis pela seleção de alguns 

conteúdos e não de outros. A justificativa que “o conteúdo é importante porque cai na Prova 

Brasil, no ENEM ou vestibular” torna-se comum. Uma justificativa baseada em uma visão 

descontextualizada dos conteúdos e metodologias que elas abordam. Essa observação é feita 

com base na experiência que tenho como professora de língua portuguesa. 

O contato com a Historiografia Linguística, no grupo de pesquisa “Estudos 

Linguísticos e Ensino de Línguas” do Programa de Pós-Graduação em Educação na 

UNIVALI, permitiu-nos entender que o conhecimento sobre a língua constrói-se 

historicamente, pois é orientado por ideias linguísticas predominantes em determinado 

momento, podendo ser compreendido em períodos futuros como resultado desse processo. 

Através dessa orientação, percebemos que uma prática pedalinguística não acontece no vácuo. 

Portanto, não pode ser completamente entendida e explicada se não for relacionada à rede de 

fatores que constituem sua manifestação (LUNA, 2000). 
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Assim, partimos da hipótese que, sendo essas provas uma das formas sob as quais se 

apresenta o conhecimento produzido sobre a linguagem, elas são orientadas pelas ideias 

linguísticas predominantes no momento e, portanto, refletem essas ideias.  

Então, quando nós, professores, analisamos provas de língua portuguesa, como as do 

ENEM ou do vestibular, isoladas de seu contexto e das ideias educacionais e linguísticas 

predominantes no momento, temos uma visão apenas parcial e descontextualizada do 

conhecimento que elas refletem sobre a linguagem. Logo, essa visão tende a afetar também 

nossa prática de ensino da língua materna.  

O interesse particular sobre o conhecimento histórico acerca do ensino da língua 

portuguesa e as observações mencionadas anteriormente, motivaram-nos a desenvolver um 

trabalho que permitisse compreender como as ideias linguísticas são interpretadas e traduzidas 

em avaliações de língua portuguesa como as citadas acima. Pontualmente, nosso estudo 

dirigiu-se para a seguinte pergunta: como as ideias educacionais e linguísticas se manifestam 

nas provas de língua portuguesa dos vestibulares do Brasil e como podem ser descritas e 

explicadas? 

As provas de língua portuguesa do vestibular, por serem muito anteriores às avaliações 

externas como Pisa, Prova Brasil e ENEM, apresentaram-se como um material de 

significativa contribuição para a história do pensamento e práticas educativas. Um material, 

possivelmente, portador de conteúdos reveladores de ideias linguísticas e educacionais de um 

determinado período. Por essa natureza, esse corpus foi identificado como objeto de análise 

para este estudo. 

A perspectiva teórico-metodológica que orienta a pesquisa é a Historiografia 

Linguística - HL, “em seu objetivo de descrever e explicar como se adquiriu, produziu, 

formulou e desenvolveu o conhecimento linguístico, em um determinado contexto” (LUNA, 

2000, p. 23). Guiados pela HL, podemos entender vários aspectos linguísticos do presente, 

analisando fatos ocorridos no passado, e, a partir desse entendimento, planejar o futuro. A 

distância temporal nos leva a observar a evolução dos processos teóricos. No caso da prova de 

língua portuguesa do vestibular, nós, professores, conhecemos o produto, no entanto, 

desconhecemos os processos já experimentados, o percurso que ela já seguiu para ser como é. 

Entendemos que o vestibular como instituição secular foi marcado por motivações 

políticas, sociais, econômicas e didático-pedagógicas específicas. As provas de língua 

portuguesa do vestibular, como atividade linguística, também foram orientadas por 

concepções linguísticas e questões relacionadas ao ensino de línguas, que passaram por 

momentos de diversificação teórica e metodológica. Acreditamos que quando essas provas 
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são identificadas em seu contexto social, seus conteúdos expressam as ideias linguísticas de 

seu tempo. Essa reconstrução é possível se forem considerados dois níveis de análise: a 

contextualização (a dimensão social e suas influências sobre o conhecimento linguístico) e a 

descrição do conteúdo.  

Para fins de delimitação do tema, e levando em consideração a disponibilidade de 

provas para análise, este trabalho elege a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 

como recorte geográfico. A UFSC possui uma longa experiência e inegável importância no 

cenário local e nacional. Foi criada em dezembro de 1960, durante um movimento de criação 

de universidades públicas que ocorria no país. A criação da UFSC significou a evolução do 

ensino superior no estado, e são milhares de candidatos que, todos os anos, realizam seu 

concurso vestibular. Para confirmar o interesse da comunidade pela UFSC e a importância 

que assumem as provas de vestibular da instituição, destacamos que no exame para ingresso 

em 2013 inscreveram-se 36.503 candidatos, concorrendo pelas 6.031 vagas oferecidas. 

Estudos sobre as provas e conteúdos das disciplinas que o compõem parecem ser, portanto, 

justificados. 

O recorte histórico do estudo, por sua vez, abrange o período de 1970 a 2010. A 

justificativa para iniciar na década de 1970 pauta-se na disponibilidade de vestibulares que 

possuíam provas de língua portuguesa. A prova mais antiga disponível para consulta foi uma 

cópia do vestibular de 1970, sendo o primeiro vestibular unificado da UFSC, ou seja, uma 

única prova para todos os candidatos de qualquer curso oferecido pela Universidade. 

O presente estudo objetiva, portanto, descrever e explicar, a partir do corpus formado 

por provas de língua portuguesa, incluindo a redação, do vestibular da UFSC, como as ideias 

linguísticas preponderantes durante o período de 1970 a 2010 se relacionam às contribuições 

da pesquisa linguística no Brasil para o ensino de português. 

Os objetivos específicos do trabalho são:  

 

 Contextualizar os momentos de diversificação teórica da pesquisa linguística no 

Brasil no período. 

 Descrever o contexto educacional brasileiro e o quadro teórico, em tese, orientador 

do ensino de português no período. 

 Descrever os conteúdos das provas de língua portuguesa do vestibular da UFSC do 

período de 1970 a 2010. 
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 Explicar como as ideias linguísticas do período orientaram a prática de seleção de 

conteúdos e elaboração das provas. 

 

Ao compreendermos a prova de língua portuguesa do vestibular como uma prática 

situada em determinado contexto, e não apenas como um produto, temos a explicação, tanto 

quanto possível, das razões para as mudanças de conteúdos e a continuidade ou 

descontinuidade de orientações teóricas. Ao detectar, analisar e explicar essas mudanças, 

pretendemos contribuir com professores e interessados no assunto a adquirirem conhecimento 

histórico acerca de seu campo de trabalho, distinguindo-o de aclamações de novidade ou 

ineditismo. Ao tomarmos consciência da maneira como se articulam na prática cotidiana as 

ideias linguísticas e educacionais que circulam em nosso meio, adquirimos uma visão mais 

ampla e contextualizada sobre a própria prática de ensino da língua materna, e argumentos 

para responder além de “o conteúdo é importante porque cai no vestibular”. 

Abordar as provas de língua portuguesa do vestibular através de uma perspectiva 

historiográfica significa entrar em uma área de pesquisa, até onde pudemos rastrear, 

inexplorada. A reconstrução dessa prática reveste-se, então, de importância na medida em que 

contribui para o desenvolvimento da pesquisa em Historiografia da Linguística, português 

como língua materna e com a história do pensamento e práticas educativas. Consideramos o 

estudo um exemplo de como uma perspectiva histórica torna-se essencial para a avaliação do 

grau de continuidade e descontinuidade de propostas ou conteúdos de ensino. Assim tomada, 

a pesquisa pode gerar resultados a serem usados como subsídios ao planejamento de políticas 

públicas voltadas para o ensino e avaliação do português no Brasil. Isso porque, nos termos de 

Koerner (1989), o conhecimento histórico acerca da sua disciplina é o que caracteriza o 

verdadeiro cientista. Referimo-nos ao professor que pode e, idealmente, deve ser estimulado e 

subsidiado a pesquisar e valorizar o conhecimento sobre o desenvolvimento de sua disciplina 

ao longo do tempo e a influência sobre as suas práticas docentes cotidianas.  

 O primeiro capítulo deste trabalho apresenta o referencial teórico sobre a 

Historiografia Linguística, o desenvolvimento da pesquisa linguística no Brasil, as ideias 

educacionais vigentes no período, a constituição da língua portuguesa como disciplina 

curricular e o vestibular. O capítulo aborda, então, a contextualização do período no que se 

refere às ideias educacionais e linguísticas. O capítulo dois apresenta a metodologia da 

pesquisa, especificamente sobre o processo de coleta e análise dos dados. Do capítulo três 

constam a apresentação e discussão dos dados. Como não é possível anexar as provas ao 

trabalho, por se tratar de um grande volume de material, e considerando que as provas de 
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1970 a 1997 são de difícil acesso, a apresentação do corpus é feita de forma detalhada, tendo 

como objetivo o embasamento da análise descritiva e explicativa. No capítulo quatro, estão as 

considerações finais. Por fim, em apêndice há um quadro baseado nos dois níveis de análise e 

tem por objetivo sintetizar as principais observações sobre cada década. 
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1 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

 

1.1 Observações sobre a Historiografia Linguística   

 

 

 A simples característica de se fazer história, como ato em si, independentemente do 

procedimento utilizado e dos objetivos que se tentem alcançar, diferencia-nos das demais 

espécies. Da história dependem os acervos culturais, tanto quanto os avanços científicos. É 

através da acumulação desses dados históricos e o seu posterior processamento que a 

humanidade consegue avançar no seu caminho existencial, sem precisar começar desde o 

início a cada nova geração, pois constrói seu caminho a partir do ponto onde seus 

antecessores pararam (MACHADO; NASCIMENTO apud LUNA; MELO; PINTO, 2013).    

Ao elegermos a Historiografia Linguística – HL como perspectiva teórico-

metodológica, torna-se necessária uma organização de significados para que possamos 

delinear adequadamente a pesquisa. É o que faremos nesta seção, com o objetivo de 

compreendermos a HL. 

Altman (1996) apresenta uma tipologia das histórias da Linguística proposta por 

Koerner: o primeiro tipo, denominado “história-resumo”, apresenta uma visão da história do 

pensamento linguístico como uma sucessão de grandes momentos; o segundo tipo, em sua 

função de “destruir” o passado, mostra seus erros para construir e justificar teorias do presente; 

o terceiro tipo, historiográfico, não visa à defesa de um paradigma, nem à reinvindicação de 

uma revolução científica, sua tentativa é de estabelecer o conjunto de fatos historicamente 

pertinentes na cronologia da disciplina, a partir de um conjunto de princípios pré-

estabelecidos.  

Para este trabalho, temos o objetivo de compreender o terceiro tipo, a Historiografia 

Linguística – HL, “em seu objetivo de descrever e explicar como se adquiriu, produziu, 

formulou e desenvolveu o conhecimento linguístico, em um determinado contexto” (LUNA, 

2000, p. 23). Como ciência, a HL nasceu na França há mais de duas décadas, e no Brasil, data 

de 1994 sua institucionalização.  

Segundo Bastos (2012), a HL não pode ser vista como uma simples “crônica”, ou seja, 

listas de nomes, títulos e eventos ligados às línguas e à linguagem. A atividade historiográfica 

requer seleção, ordenação, reconstrução e interpretação dos fatos relevantes para o quadro de 

reflexão que se constrói. 



16 

 

A conceituação do termo Historiografia Linguística (HL), segundo Swiggers (2010, p. 

2) é: 

 
A historiografia linguística é o estudo interdisciplinar do curso evolutivo do 

conhecimento linguístico; ela engloba a descrição e a explicação, em termos 

de fatores interdisciplinares e extradisciplinares (cujo impacto pode ser 

„positivo‟, i.e. estimulante, ou „negativo‟, i.e. inibidores ou desestimulantes), 

de como o conhecimento linguístico, ou mais genericamente, o know-how 

linguístico foi obtido e implementado.  

 

Ainda, segundo Koerner:  

 
A Historiografia da Linguística, no sentido de „modo de escrever da história 

do estudo da linguagem baseado em princípios‟ (o que naturalmente inclui a 

discussão de questões de metodologia e epistemologia), e não no (talvez 

mais tradicional) sentido de „(meramente) registrar a história (ou escrever a 

história) da pesquisa linguística‟ [...] (KOERNER, 1996, p. 45). 

 

Luna (2000), ao aplicar o referencial historiográfico ao ensino da língua portuguesa a 

imigrantes no século XIX, apresenta como objetivo central da HL as pesquisas que visam 

à reconstrução do conhecimento linguístico, através de interpretações críticas do processo 

dessa produção, em seu contexto histórico e sócio-cultural. Para reconstruir as práticas 

linguísticas de um determinado período, a HL explora o papel dos agentes no processo de 

desenvolvimento do conhecimento e identifica o contexto e suas influências sobre o 

conhecimento linguístico, ou seja, explora a dimensão pessoal e social para reconstruir as 

práticas linguísticas passadas. Tomando como base fontes primárias e complementares de 

pesquisa, como textos não publicados, memória oral e formas não tão teorizadas, 

considerados como produções marginais.  

Ao abordarmos a metodologia da HL é importante ressaltarmos os três princípios 

traçados por Koerner (1996): a) o primeiro, o princípio de contextualização, trata do clima de 

opinião geral do período, como também a influência da situação socioeconômica e política, o 

que possibilita que o dado linguístico seja localizado e compreendido no seu contexto 

histórico original; b) o segundo, o princípio da imanência, procura estabelecer um 

entendimento global tanto histórico quanto crítico do contexto linguístico em análise; c) e por 

fim, o princípio de adequação, que se relaciona com a obediência aos dois primeiros, procura 

fazer aproximações com o vocabulário técnico atual para melhor compreensão de 

determinado trabalho, conceito ou teoria. 

Esses vieses favorecem a explicação, tanto quanto possível, das razões das mudanças 

de orientação e de ênfase e a possível continuidade ou descontinuidade de determinada teoria 
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ou prática linguística. Cabe, então, ao pesquisador em HL reconstruir práticas linguísticas de 

um determinado momento histórico, e rastrear sua continuidade e sua ruptura ao longo do 

tempo. Detectar, analisar e explicar essas mudanças permite ao pesquisador não se iludir por 

aclamações de novidade, originalidade e criatividade, usualmente feitas pela geração 

imediatamente subsequente a uma prática (KOERNER, 1996).  

Até onde pudemos rastrear, não encontramos nenhum trabalho que tenha explorado as 

provas de língua portuguesa do vestibular no Brasil através de uma perspectiva 

historiográfica. De fato, o único trabalho historiográfico sobre o ensino de português em Santa 

Catarina foi desenvolvido por Luna (2000). Nele o autor reconstrói a prática pedalinguística 

do ensino de português na Escola Nova Alemã de Blumenau no período de seu 

funcionamento que foi de 1889 a 1983. A reconstrução foi desenvolvida em dois níveis de 

análise: o da contextualização e o da descrição do conteúdo de ensino. Teve como corpus de 

análise fontes primárias como: livros didáticos, currículos escolares, artigos, relatórios, 

depoimentos, etc., coletados  no Brasil e Europa. O autor concluiu, através dessa 

reconstrução, que o ensino de português na Escola Nova Alemã de Blumenau foi marcado em 

suas fases de surgimento, evolução e extinção por uma rede de fatores políticos, sociais e 

educacionais relacionados ao Brasil e à Alemanha.  

O objetivo da próxima seção é apresentar as principais ideias linguísticas vigentes no 

Brasil e sua influência no ensino de línguas. 

 

 

1.2 A pesquisa linguística no Brasil e sua contribuição para o ensino de línguas: fim do 

século XX e início do século XXI  

 

 

Para a descrição do período de 1970 a 1988, tomamos como referência a obra de 

Altman (2003), uma historiografia analítica da Linguística Brasileira contemporânea, tendo 

como eixo o período que vai de 1968 a 1988. Nela a autora analisa a produção da ciência da 

linguagem no contexto brasileiro em duas direções: a (meta)teórica ou metodológica e a 

sociológica. 

O ano de 1968 marca o momento em que a disciplina Linguística tornou-se autônoma 

em relação à Filologia e à Dialetologia tradicionais. Este momento foi considerado por 

Altman (2003) não o início, mas o resultado de um longo e descontínuo processo de 

cientifização e institucionalização dos estudos linguísticos no Brasil. 
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O estudo revelou que a produção linguística brasileira pode ser vista como uma 

história de tradições, continuidades e descontinuidades para a qual contribuíram e têm 

contribuído trabalhos desenvolvidos a partir de vários programas de investigação. Utilizando 

o termo “programa de investigação”, formulado por Swiggers, em detrimento do termo 

paradigma, a autora abordou as dimensões teóricas e metodológicas da História da Linguística 

nesses quatro tipos principais de programas recorrentes:  

 

 O programa de correspondência, que se caracteriza pela concepção de linguagem 

como expressão do pensamento e por trabalhos que investigam a correspondência 

entre linguagem, pensamento e realidade. 

 O programa descritivista, que concebe a língua como um conjunto de dados 

formais, autônomos, ordenáveis de maneira sistemática. Subdivide-se em duas 

orientações: a “formalista”, que objetiva o inventário e a estruturação das formas, e 

a “funcionalista”, que relaciona a estruturação formal de um conjunto de funções 

comunicativas.   

 No programa sociocultural, a língua é estudada como um fato social e cultural. Os 

trabalhos têm como objetivo a análise da variação das formas linguísticas de uma 

comunidade e de seus falantes. 

 O programa de projeção visa à projeção de um sistema formalizado, uma 

linguagem categorial construída pelo linguista lógico. 

 

Altman (2003) considerou em sua interpretação também a dimensão social dos 

paradigmas, e observou que foi no século XX que se assistiu à incomparável multiplicação de 

domínios, teorias e métodos concorrentes, materiais e fontes diversas concomitantes 

reconhecidos como científicos no estudo da linguagem. Como consequência, houve a 

necessidade de divisão de trabalho em grupos de especialidades autônomos. A autora 

considerou, então, o ano de 1968 como uma data representativa do momento em que um 

grupo de profissionais ligados ao estudo da linguagem percebeu-se como pertencente à 

especialidade designada Linguística. 

De acordo com Altman (2003), contribuiu para este momento também o clima de 

opinião reformista no Brasil, com fortes conotações políticas, que provocou mudanças na 

estrutura universitária e propiciou o surgimento de novas lideranças intelectuais e 

organizacionais. Havia, anteriormente a esse grupo, pessoas que desenvolviam atividades 
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consideradas da Linguística. No entanto, isolados nos anos 1940 e 1950, a linguística que 

fizeram entrava marginalmente em suas aulas de Filologia. 

A autora aponta Mattoso Câmara como o pioneiro dos estudos linguísticos no Brasil e 

o primeiro professor de Linguística de uma universidade brasileira. Considera que o início do 

processo de cientifização dos estudos linguísticos no Brasil é correlacionado à criação das 

primeiras faculdades de Filosofia em São Paulo e Rio de Janeiro na década de 1930. No 

entanto, o Estado baniu no fim dos anos 1930 a Linguística dos currículos de Letras quando 

desativou a Universidade do Distrito Federal (RJ).  

O estatuto profissional e científico que até então legitimava o trabalho dos 

pesquisadores dedicados à matéria linguística era o de filólogo, grupo de especialidade em 

evidência até a década de 1960. Na Filologia, os trabalhos estavam voltados para o português 

erudito, como língua de cultura, e tinham como principais objetos formais de investigação o 

estudo histórico do português e a edição crítica de textos literários. O grupo de especialidade 

Dialetologia, preocupado com o estudo de um retrato do dialeto brasileiro, foi incorporado ao 

programa de Filologia, unificando-se na mesma tradição de pesquisa e ocupando, nos anos de 

1950, forte espaço institucional. O objetivo principal na referida década fora a elaboração de 

atlas linguísticos regionais brasileiros. 

De acordo com Altman (2003), foi a Resolução de 1962 do Conselho Federal de 

Educação que previu, para 1963, a implantação da disciplina “Linguística” em todas as 

Faculdades de Filosofia que tivessem cursos de Letras. Então, em 1963, Aryon Rodrigues 

implantou na Universidade de Brasília o primeiro Departamento autônomo de Linguística e o 

primeiro programa de pós-graduação, em nível de mestrado, voltado especificamente para a 

formação de pesquisadores em Linguística. Este durou apenas três anos, tendo o seu término 

motivado pela revolução de 1964. No entanto, no fim de 1960, os linguistas buscavam um 

programa autônomo sobre a linguagem, independente da Filologia. Foi a partir de 1968 que as 

iniciativas de um grupo de jovens cientistas, somadas a fatores externos, políticos e sociais, 

contribuíram para a expansão das ideias reformistas e possibilitaram a constituição da 

primeira geração de linguistas do país.  

O termo Linguística, no Brasil, segundo a autora, surgiu ligado ao termo 

estruturalismo e sob essa designação estavam trabalhos voltados à descrição sincrônica de 

outras modalidades de língua que não a literária. A Linguística estava ligada à Letras, e 

voltada para a formação de professores. Como pesquisa autônoma, teve sua gênese em um 

programa na UNICAMP (Universidade Estadual de Campinas), e, a partir dos anos 1970, a 

Linguística e suas disciplinas passaram a constituir um domínio específico e autônomo de 
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investigação. Na mesma década, também começou a se desenvolver junto ao programa de 

Linguística uma nova linha de pesquisa em Semiologia e Semiótica. 

Altman (2003) aponta três grandes tendências na abordagem da língua no Brasil: a 

histórico-filosófica e a dialetológica, ambas com orientação diacrônica no tratamento da 

língua portuguesa, e a estruturalista, sincrônica, que “via Linguística”, se constituiu um 

programa à parte. Os primeiros estudos de Linguística dos anos 1960, pontuam a autora, 

foram divulgados nas duas primeiras publicações no país que se designaram de “Linguística” 

e que nasceram ligadas a uma instituição não acadêmica, o Instituto Yázigi, agrupando em 

torno de si a primeira geração de linguistas brasileiros. 

Ao analisar a revista Estudos, a autora observou que era voltada principalmente para o 

ensino de línguas estrangeiras, e tinha como objetivo principal manter os professores do 

Instituto informados sobre as recentes metodologias de ensino de línguas, embora tenha 

apresentado alguns trabalhos descritivos do português. O referencial adotado era o chamado 

descritivista norte-americano. Na apresentação e discussão destas novas metodologias de 

ensino, colocou-se, pela primeira vez, a necessidade de interação entre o conhecimento 

teoricamente produzido pela Linguística, como ciência, e o ensino de línguas, em sala de aula, 

lugar privilegiado para a aplicação deste conhecimento. Esses primeiros trabalhos circularam 

marginalmente às investigações das Faculdades de Filosofia.   

Em 1966, através de Mattoso Câmara, Aryon Rodrigues e Francisco Gomes de Matos, 

houve a criação, pelo Instituto Yázigi, de um Centro de Linguística Aplicada, que passou a 

publicar “Estudos Linguísticos”, 1966-1968, uma revista brasileira de Linguística teórica e 

aplicada, de circulação universitária. Os artigos publicados eram sobre dados da língua 

natural, principalmente português e inglês, apresentação de novas teorias linguísticas ou 

discussão de novas metodologias linguísticas ou pedagógicas. Pré-anunciava o gerativismo 

chomskiano e estabelecia um tipo de relação entre ciência “pura” e ciência “aplicada”, 

assimétrica. A influência americana sobre os pesquisadores que publicaram era predominante 

(ALTMAN, 2003, p. 176). 

Segundo Altman (2003), “os primeiros artigos de linguística que circularam no país 

foram, principalmente, uma fonologia e uma morfologia do português sob a ótica 

descritivista, no sentido oposto à orientação histórica e em oposição à orientação normativa” 

(p.179). Com o principal objetivo de demonstrar as vantagens da abordagem linguística em 

relação à tradição filológico-gramatical e suas possibilidades de aplicação na resolução de 

problemas práticos. A autora pontua como características gerais da produção: 

 



21 

 

a) ênfase no estudo da modalidade oral da língua; 

b) privilégio de critérios formais de análise e descrição, em detrimento de 

critérios históricos ou semânticos; 

c) ênfase na autonomia da rede de inter-relações que compõem os 

subsistemas estruturantes das línguas naturais; 

d) predomínio de um referencial teórico notadamente estruturalista norte-

americano; 

e) motivação pedagógica; 

f) forte retórica de ruptura em relação à metodologia de análise e formas de 

apresentação das gramáticas linguístico-pedagógicas tradicionais em 

defesa de uma abordagem descritiva, sincrônica, não-prescritiva; 

g) pequena preocupação com  teorização (ALTMAN, 2003, p. 184). 

 

Para o segundo momento, a autora considerou em sua análise os artigos publicados na 

Revista Brasileira de Linguística (RBL), em São Paulo, entre 1974-1984, espaço de 

publicação de um grupo que já se percebia como linguista, os trabalhos são de variadas 

tendências e orientações. Sua função era apresentar à comunidade científica brasileira as 

“novas” maneiras pelas quais estava sendo investigada a linguagem (ALTMAN, 2003, p. 

185). A partir desse período, meados de 1970, a Linguística já se encontrava representada na 

maior parte das instituições públicas e particulares do país, o que permitiu a participação de 

muitos pesquisadores ligados a diferentes centros de produção linguística. 

Foram propostos, através dos artigos publicados, “como objetos de observação do 

linguista: as patologias da linguagem, a linguagem infantil, as linguagens especiais e, em 

outro nível de reflexão, a própria linguística e suas relações com disciplinas afins” 

(ALTMAN, 2003, p. 191). Os referenciais teóricos eram as teorias da variação, teorias 

gerativas, teorias pragmáticas e teorias semióticas, e poucos trabalhos estiveram voltados à 

análise diacrônica das línguas. 

Como principais temas em discussão na revista, a autora destacou: poucos estudos 

fonéticos/fonológico, interesse pelo estudo das estruturas da sentença, interesse pela 

elaboração da gramática do português, discussão teórica de um modelo de gramática, estudo 

do léxico voltado para a variação linguística, artigos teóricos que clamavam pelo tratamento 

linguístico de unidades de análise superiores aos limites da sentença. 

Em 1970, a sintaxe (gerativa) e semântica (lexical) estavam em evidência, em 

detrimento dos estudos de fonética, fonologia e morfologia dominantes na década anterior. 

Trabalhos de orientação gramatical e aqueles voltados para o estudo do uso/variação da língua 

foram maior número. Como preocupações centrais dos estudos, destacou-se a elaboração de 

uma nova gramática, mais coerente, simples e adequada, em termos de aplicabilidade 

pedagógica e em termos descritivos. Vários modelos foram apresentados, e de acordo com a 
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autora, o que parece ter causado maior impacto foi a chamada Gramática Gerativo-

transformacional (GGT), na versão que se convencionou chamar de “padrão”, e ainda o 

estudo científico do léxico e a elaboração de uma teoria semiótica. 

A terceira publicação analisada por Altman (2003) foi “Cadernos de Estudos 

Linguísticos” (CEL) do período de 1978 a 1988, uma publicação local do Departamento de 

Linguística do Instituto de Estudos da Linguagem (IEL) da Universidade Estadual de 

Campinas. Nasceu para a circulação de resultados parciais ou finais de pesquisas 

desenvolvidas no departamento. 

A análise realizada a partir dos CEL pela pesquisadora permitiu constatar que linhas 

de investigação que iam se formando nos anos 1980 pelos diversos grupos de especialidades 

no âmbito do IEL: 

 
a) as relações entre pesquisa linguística e a prática linguístico-pedagógica, 

com especial destaque para a questão da educação dos povos de língua 

indígena; 

b) as relações entre a pesquisa linguística e a Filologia da Linguagem, e o 

consequente debate sobre os limites extensionais de análise do objeto-

língua; 

c) as relações entre a pesquisa linguística e a Psicolinguística, e o 

consequente debate sobre as hipóteses ditas inatista, interacionista e 

construtivista (ALTMAN, 2003, p. 206). 

 

Os domínios das temáticas inaugurais dos CEL foram a Linguística Descritiva, a 

Sociolinguística, a Semântica Argumentativa e a Filosofia da Linguagem. Teve como material 

de observação em dez anos de publicação dados de uma língua natural, tendo o português do 

Brasil como material privilegiado, e a reflexão teórica das disciplinas que constituem o 

campo. A maior parte dos trabalhos publicados orientou-se para a reflexão sobre questões 

teóricas ou metateóricas, e tiveram como preocupações centrais: “a revisão dos limites 

extensionais da análise, descrição e explicação do fato linguístico e o lugar do estudo do 

significado numa teoria geral sobre a linguagem” (ALTMAN, 2003, p. 214). 

Outra publicação analisada pela autora, Cadernos de Linguística e Teoria da Literatura 

1978- 1988, do Departamento de Linguística e Teoria da Literatura (EL) da Faculdade de 

Letras da Universidade Federal de Minas Gerais, teve como objetivo “artigos relativos a 

vários campos da Linguística, principalmente: fonética, fonologia, morfologia, sintaxe, 

semântica, sociolinguística, psicolinguística, linguística textual, do discurso, aplicada e 

indígena” (Ibid., p. 227). No entanto, foi a linha da teoria gramatical que refletiu a maior parte 

da produção do periódico, inspirada ora a partir de um referencial teórico gerativista, ora 
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referencial de tendência funcionalista. Privilegiou a língua natural, o português do Brasil, 

como objeto de observação e análise. 

Como características principais do programa de revisão gramatical do Português do 

Brasil no espaço dos EL, Altman (2003, p. 237) destaca: 

 
a) análise no trabalho linguístico a partir de dados observáveis, sobretudo da 

fala; 

b) ênfase na incorporação de múltiplos aspectos da variabilidade da língua 

oral na gramática; 

c) tendência à neutralização de uma eventual oposição entre a gramática da 

sentença e a gramática do discurso; 

d) forte impacto na recepção do quadro teórico gerativista, embora sua 

aplicação não tenha sido ortodoxa; 

e) coexistência de uma literatura apresentada como pós-gerativa, 

estrangeira, ao lado de uma literatura considerada pré-linguística, de 

tradição portuguesa; 

f) presença de perspectiva crítica. 

 

A Revista Documentação de Estudos em Linguística Teórica e Aplicada – DELTA – 

(1985-1988), editada pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, publicou estudos 

em que o português do Brasil continuou o material de observação privilegiado. E mesmo 

sendo aberta a trabalhos de Linguística Aplicada, ou qualquer outro campo do estudo da 

linguagem, a maior parte de seus artigos focalizou problemas relativos à gramática do 

português. A atenção dos pesquisadores concentrou-se no cruzamento sintagmático da 

morfologia e da sintaxe. Também retomou o programa de descrição do português do Brasil, 

voltado para a descrição da gramática em termos diacrônicos e, ou, contrastivos. 

As características gerais da produção veiculada na DELTA foram: 

 
a) o ressurgimento (ainda tímido) da perspectiva diacrônica na análise e 

descrição linguísticas; 

b) o ressurgimento da questão da variante brasileira; 

c) o cruzamento polêmico dos referenciais gerativistas e sociolinguistas 

(ALTMAN, 2003, p. 248). 

 

Como síntese da produção linguística do período analisado, a autora destaca que a 

emergência de uma prática “linguística”, em oposição a uma prática “filológica” (ibid.), se 

traduziu de maneira geral, no contexto brasileiro, pela oposição criada sempre entre dois 

eixos, tais como: Filologia x Linguística; texto x sentença; diacronia x sincronia; descrição x 

explicação; conteúdo x forma; Europa x Estados Unidos; e a valorização e preferência pela 

análise sincrônica, explicativa e formal dos componentes da sentença. 
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Até onde pudemos constatar, o que incluiu um contato por e-mail com Cristina 

Altman, não há trabalhos historiográficos sobre a pesquisa linguística no Brasil após 1988. 

Então, para a continuação da descrição da pesquisa linguística, este estudo elege Marcuschi 

(2002), que identifica os papéis da linguística no ensino de língua, e tem por objetivo central 

compreender como se deu a correlação entre o desenvolvimento da pesquisa e sua aplicação 

ao ensino. O recorte histórico é contemporâneo e o tema é tratado pelo autor a partir de uma 

perspectiva da própria ciência e da perspectiva sócio histórica.  

Segundo Marcuschi (2002), a filologia, orientadora do estudo da língua sob a ideia de 

língua como fator de identidade e cultura nacional, expresso através de sua literatura, e que 

por isso deveria ser imitada, deu lugar, lentamente, ao estruturalismo linguístico. Os estudos 

diacrônicos cedem lugar aos sincrônicos, a historicidade dá lugar à sistematicidade e o ensino 

de língua capitaliza esta visão popularizando-a nas gramáticas pedagógicas. No entanto, no 

período, há o predomínio do ensino da gramática. Segundo o autor, a Literatura em muitos 

casos foi até esquecida. “É o triunfo da ideia da língua como sistema de regras, que poderia 

ser estudada imanentemente, já que teria um determinado grau de estabilidade interna, 

estruturação e imanência significativa” (p. 11). 

A visão estruturalista, de acordo com Marcuschi (2002), aos poucos cedeu lugar a 

novas perspectivas e a ideia de variação linguística no fim dos anos 1960fez com que se 

voltasse o olhar para outros aspectos. Com o lançamento oficial da Sociolinguística em suas 

vertentes variacionista ou culturalista surgiu uma perspectiva mais sistemática de considerar a 

língua como fato social e como engajada na realidade sócio antropológica. 

  

A partir dessas novas conquistas teóricas, o trabalho com a língua passa a 

encarar, debater e combater todo o tipo de preconceito linguístico dando 

lugar às tentativas de valorização das variedades de língua não-padrão ou 

não-cultas. A escola passa a ter que operar com a variedade e com a questão 

da diferença como um fato normal na língua, já que as línguas não são 

monolíticas nem homogêneas. Elas têm uma relação direta com a sociedade. 

O próprio interculturalismo passa a ser considerado. De algum modo, temos 

aqui a influência inicial dos estudos etnometodológicos que irão ter um papel 

mais decisivo no ensino nos anos 90 quando a sala de aula se torna 

essencialmente um laboratório de análise dos processos de interação e 

comportamento linguístico (MARCUSCHI, 2002, p. 14). 
 

 Floresceram também os estudos da Psicolinguística, que buscava compreender os 

processos de aquisição da linguagem. Marcuschi (2002) aponta que estes estudos 

influenciaram diretamente o ensino, em especial lhe acrescendo um componente processual e 

cognitivo, contribuindo com materiais novos e mais adequados, pois as faixas etárias foram 

consideradas.  
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Nos anos de 1960, também, se descobriu que com a língua não apenas se diz, mas se 

age. Segundo Marcuschi (2002), é a visão da língua como fenômeno não apenas envolvido na 

situação social e reproduzindo em certo sentido a variação social em suas formas, mas, sim, a 

visão da língua em funcionamento diretamente ligado a contextos situacionais e não apenas 

sociais e cognitivos.  

Outro aspecto relevante para o ensino de línguas, pontua o autor, foi o surgimento da 

Linguística de Texto em meados dos anos 1960, bem como da Análise da Conversação logo 

em seguida, no início dos anos 1970:  

 
Se os anos iniciais do séc. XX até os anos 60, foram dominados pelo estudo 

da linguística estrutural, predominando ali a análise de elementos isolados e, 

no máximo, admitindo como unidade maior a frase, a partir dos anos 60 dá-

se uma guinada nesta posição. Desde então, a postura teórica em relação aos 

estudos linguísticos é a identificação de uma nova unidade linguística, isto é, 

o texto, ou seja, uma perspectiva supra-frasal que vem da Escola de Praga e 

se estende para a Alemanha onde se desenvolve com enorme rapidez e 

imensa influência sobre os manuais de ensino de língua. Trata-se de 

valorizar a língua em contextos de uso naturais e reais, privilegiando a 

atividade linguística autêntica com textos produzidos em situações 

cotidianas orais ou escritas (MARCUSCHI, 2002, p. 16). 

 

O autor aponta que a influência de teorias da Linguística de Texto foi observada a 

partir dos anos 1980 em materiais didáticos. Principalmente, porque o texto passou a ser 

identificado como a unidade linguística de análise, e o estudo de sua produção e compreensão 

foram os dois aspectos predominantes no ensino de língua no período. Tal influência no final 

dos anos 1990 chegou a substituir de forma drástica toda a análise gramatical que constituía a 

base do ensino de língua na escola. Teve ainda, de acordo com Marcuschi (2002), repercussão 

direta sobre todos os testes de língua feitos para concursos públicos, vestibulares etc., no 

Brasil. 

De acordo com o autor, os enfoques do ensino da língua mudaram, e os bons textos, os 

literários, não eram mais os únicos que entravam na análise. Ao contrário, toda a produção 

linguística, envolvendo os vários gêneros textuais tanto na escrita como na oralidade, 

tonaram-se objetos de estudo da língua. 

 

Definindo o texto como evento e observando-o como processo e não como 

produto, a LT passou a incorporar domínios cada vez mais amplos, tendo 

que dar conta da integração de aspectos linguísticos, sociais e cognitivos no 

funcionamento da língua. Novos estudos são desenvolvidos e uma enorme 

renovação dos materiais didáticos passa a acontecer com base nesses 

desenvolvimentos recentes (MARCUSCHI, 2002, p. 16). 

 



26 

 

A Análise da Conversação, destaca o autor, teve também um papel importante e 

crescente no ensino ao descobrir a oralidade como um fenômeno não apenas central na vida 

dos indivíduos e no uso da língua, mas na própria concepção de língua. O autor ressalta ainda 

o potencial que a Etnometodologia, a Etnografia da Fala e a Antropologia Linguística 

juntamente com a Análise da Conversação, em especial da denominada Sociolinguística 

Interativa, apresentaram na metodologia do ensino de língua e à análise das trocas 

comunicativas.  

Segundo Marcuschi (2002), nos últimos anos a linguística está voltada para a análise 

da língua em contextos situacionais autênticos, preocupando-se com os problemas do texto 

oral e escrito. Estes trabalhos resultam numa melhor compreensão da língua como “atividade 

interativa” e influenciam o ensino, pois têm potencial aplicativo e explicativo. “Fala e escrita 

não são mais vistas como dicotômicas, sendo este um tema em franca ebulição nas 

investigações linguísticas dos últimos 30 anos. Sua análise é feita na grade dos gêneros 

textuais, com grande relevância no ensino de língua” (p. 19). 

O autor considera que essas conquistas teóricas trouxeram uma renovação nas práticas 

de ensino e que isto se reflete na própria política de ensino de língua através do surgimento, 

em 1997, de um documento oficial por parte do MEC (Ministério da Educação) que são os 

Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa (PCNLP). Marcuschi (2002) 

considera como aspectos positivos sob o ponto de vista teórico no PCNLP:  

 
(a) adoção do texto como unidade básica de ensino; 

(b) produção linguística tomada como produção de discursos 

contextualizados; 

(c) noção de que os textos distribuem-se num contínuo de gêneros estáveis, 

com características próprias e são socialmente organizados tanto na fala 

como na escrita;  

(d) atenção para a língua em uso, sem se fixar no estudo da gramática como 

um conjunto de regras, mas frisando a relevância da reflexão sobre a língua;  

(e) atenção especial para a produção e compreensão do texto escrito e oral;  

(f) explicitação da noção de linguagem adotada, com ênfase no aspecto 

social e histórico; 

(g) clareza quanto à variedade de usos da língua e variação linguística 

(MARCUSCHI, 2002, p. 20).  

 

E observa que no documento a linguagem é vista como atividade interlocutiva, ou 

seja, é concebida como dialógica, social e histórica. Os PCNLP, ainda, frisam dois eixos do 

ensino de língua: EIXO 1: “o uso da língua oral e escrita” e EIXO 2:“a reflexão sobre a 

língua e a linguagem”. Que concentram-se nas atividades de produção e compreensão de 
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textos, visando a permitir “a expansão das possibilidades do uso da linguagem”, relacionadas 

às “quatro habilidades básicas: falar, escutar, ler e escrever”(p. 21). 

Sob o aspecto das práticas linguísticas e sua ligação com valores, normas e atitudes, no 

que diz respeito a prestígio e preconceito, Marcuschi (2002) destaca que o documento oficial 

do MEC traz uma série de observações que podem ser vistas também na relação fala-escrita. 

Por exemplo: respeito às variedades linguísticas e reconhecimento dos domínios da oralidade 

e da escrita como valiosos. De acordo com o autor, pode-se dizer que os PCNLP são uma 

evidência de como a teoria linguística pode influenciar de maneira decisiva o ensino de língua 

materna, uma área que ele considera resistente a inovações.    

Para o autor, numa visão macro, o tratamento escolar da língua no Brasil de um modo 

geral reflete uma relação bastante estreita com os avanços científicos, mesmo que com certa 

defasagem. Dentre os princípios mais importantes da Linguística contemporânea, Marcuschi 

(2002) considera os de maior relevância para o ensino de língua os seguintes: 

 
a) A língua apresenta uma organização interna sistemática que pode ser 

estudada cientificamente, mas ela não se reduz a um conjunto de regras de 

boa-formação que podem ser determinadas de uma vez por todas como se 

fosse possível fazer cálculos de previsão infalível. As línguas naturais são 

dificilmente formalizáveis. 

b) A língua tem aspectos estáveis e instáveis, ou seja, ela é um sistema 

variável, indeterminado e não fixo. Portanto, a língua apresenta 

sistematicidade e variação a um só tempo. 

c) A língua se determina por valores imanentes e transcendentes de modo 

que não pode ser estudada de forma autônoma, mas deve-se recorrer ao 

entorno e à situação nos mais variados contextos de uso. A língua é, pois, 

situada. 

d) A língua constrói-se com símbolos convencionais, parcialmente 

motivados, não aleatórios mas arbitrários. A Língua não é um fenômeno 

natural nem pode ser reduzida à realidade neurofisiológica. 

e) A língua não pode ser tida como um simples instrumento de representação 

do mundo como se dele fosse um espelho, pois ela é constitutiva da 

realidade. É muito mais um guia do que um espelho da realidade. 

f) A língua é uma atividade de natureza sócio-cognitiva, histórica e 

situacionalmente desenvolvida para promover a interação humana. 

g) A língua se dá e se manifesta em textos orais e escritos ordenados e 

estabilizados em gêneros textuais para uso em situações concretas. 

h) A língua não é transparente, mas opaca, o que permite a variabilidade de 

interpretação nos textos e faz da compreensão um fenômeno especial na 

relação entre os seres humanos. 

i) Linguagem, cultura, sociedade e experiência interagem de maneira intensa 

e variada não se podendo postular uma visão universal para as línguas 

particulares (MARCUSCHI, 2002, p. 37).  

 

A partir da contextualização acima, é possível entender que a pesquisa linguística no 

Brasil é marcada por ideias linguísticas que influenciaram os momentos de diversificação 
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teórica e metodológica pelos quais passou. Essas ideias também contribuíram para o quadro 

teórico orientador do ensino de português no período, e, possivelmente, para a prática de 

seleção de conteúdos e elaboração das provas de língua portuguesa do vestibular. 

É provável que a pesquisa linguística do período também não tenha estado 

desvinculada daquilo que aconteceu no cenário educacional brasileiro, e que as ideias 

pedagógicas constituem-se como fator que também influenciou o vestibular, o ensino de 

língua portuguesa, e a prova de língua portuguesa do vestibular. Portanto, teve seus reflexos 

no período e contexto delimitados para esta pesquisa. Conhecer as principais ideias 

educacionais vigentes no Brasil no final do século XX e início do século XXI torna-se, então, 

essencial.  

 

 

1.3 As principais ideias educacionais vigentes no Brasil: fim do século XX e início do 

século XXI  

 

 

Este capítulo objetiva apresentar uma síntese das principais ideias educacionais no 

Brasil durante o período de 1970 a 2010. Para a descrição do período de 1970 a 2001, 

tomamos como referência Saviani (2008). A compreensão sobre o que acontecia no plano 

educacional em 1970 depende, em grande parte, do conhecimento sobre o que aconteceu na 

década anterior. Iniciamos, então, pelo cenário ideológico brasileiro no início da década de 

1960, que foi marcado pelo clima de nacionalismo desenvolvimentista. Este movimento teve 

sua origem na ideia de desenvolvimento nacional através da industrialização do país, vindo a 

irradiar para toda a sociedade brasileira, atingindo também a educação.  

No período, a escola foi vista como o lugar do estudo e do conhecimento do Brasil, e, 

portanto, poderia mostrar o caminho da emancipação nacional. Anísio Teixeira
1
, o importante 

personagem da educação brasileira desse momento, percebia que a industrialização no Brasil 

avançava a despeito da educação e faltava a consciência de que a nação estava modernizando-

se. O educador entendia por nacionalismo “um movimento da consciência da nação contra a 

divisão, o parcelamento dos seus filhos entre „favorecidos‟ e „desfavorecidos‟ contra a 

                                                           
1
Anísio Teixeira (1900-1971), teórico da educação, é considerado o principal idealizador das grandes mudanças 

que marcaram a educação brasileira no século XX. Foi pioneiro na implantação de escolas públicas de todos os 

níveis, fato que refletia seu objetivo de oferecer educação gratuita para todos. Atuou como membro do Conselho 

Federal de Educação além de outros cargos e atribuições que teve relacionados à Educação no Brasil (FERRARI, 

2012).  
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alienação de sua cultura e de seus gostos [...]” (SAVIANI, 2008, p. 316). Para Anísio, era a 

escola pública o instrumento para atingir-se esse nível de consciência e assim nacionalizar o 

Brasil. 

Aconteceram neste período conquistas marcantes na educação brasileira aspiradas 

pelos renovadores já desde a década de 1920 e que foram contempladas com a aprovação da 

primeira LDB (Lei de Diretrizes e Bases) que entrou em vigor em 1962. De orientação liberal, 

consagrou a autonomia dos estados e a diversificação e descentralização do ensino. Ainda no 

mesmo ano, aconteceram a instalação do Conselho Federal de Educação e a elaboração, 

aprovação e homologação do Plano Nacional de Educação, tendo como um dos seus 

principais idealizadores Anísio Teixeira. 

Segundo Saviani (2008), como o direito de voto estava condicionado à alfabetização, 

os governantes organizaram campanhas, programas e movimentos de alfabetização de jovens 

e adultos que se estenderam de 1940 até 1963. A educação elementar de crianças e adultos foi 

vista como o caminho para erradicar o analfabetismo. No entanto, no início da década de 

1960, o conceito de “educação popular” assume nova conotação. Tendo como preocupação a 

participação política das massas a partir da tomada de consciência da realidade brasileira, o 

que fez com que a educação fosse vista como instrumento de conscientização. 

 
A expressão „educação popular‟ assume então, o sentido de uma educação 

do povo, pelo povo e para o povo, pretendendo-se superar o sentido anterior, 

criticado como sendo uma educação das elites, dos grupos dirigentes e 

dominantes, para o povo, visando a controlá-lo e manipulá-lo, ajustá-lo à 

ordem existente (SAVIANI, 2008, p. 317). 

 

Após o golpe militar de 1964, observa o autor, a ideologia do nacionalismo 

desenvolvimentista foi substituída pela doutrina da interdependência (política favorável às 

empresas estrangeiras). Há nesse período a interrupção de toda a mobilização que vinha sendo 

feita em torno da cultura e da educação popular, que teve a concepção de Paulo Freire como a 

mais conhecida orientação seguida pelos movimentos. Segundo Saviani (2008), na década de 

1960 no Brasil, assistiu-se ao auge e ao declínio da pedagogia nova, que deu lugar à 

pedagogia tecnicista na segunda metade da década. 

O grande objetivo perseguido pelo governo militar era o desenvolvimento econômico 

com segurança. Segundo Saviani (2008), o papel da educação era visto como importante no 

desenvolvimento e consolidação desse objetivo. No entanto, o reduzido número de 

atendimento escolar e elevado índice de evasão e repetências que marcavam o período foram 

vistos como entraves ao objetivo proposto. O sistema escolar precisava ser produtivo; foi 
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quando modelos organizacionais de empresas estrangeiras passam a ser adotados como 

modelos também para a elevação da produtividade do sistema escolar. São exemplos: o 

taylorismo e o fordismo.  

Saviani (2008) sintetiza a orientação pedagógica do período como “pedagogia 

tecnicista”, “do ponto de vista pedagógico, conclui-se que, se para a pedagogia tradicional, a 

questão central é aprender, e para a pedagogia nova, aprender a aprender; para a pedagogia 

tecnicista o que importa é aprender a fazer” (p. 383). Com base no pressuposto da 

neutralidade científica, da racionalidade, da eficiência e da produtividade, o modelo 

objetivava tornar o processo educativo objetivo e operacional. Evidenciada pela ênfase nos 

métodos e técnicas de ensino, era uma política educacional adequada ao rápido 

desenvolvimento econômico e social do país. Houve, a propósito, o estreitamento da relação 

com os Estados Unidos no planejamento e colaboração financeira na educação brasileira 

através de acordos como MEC-USAID (Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento 

Internacional). 

Essa orientação, segundo o autor, convertida em pedagogia oficial com a aprovação da 

Lei nº. 5.692, de 11 de agosto de 1971, esteve na mira das tendências críticas a partir da 

segunda metade dos anos de 1970 e nos anos de 1980, mas manteve-se como referência da 

política educacional, embora flexibilizada, mesmo na nova República. Nas palavras de 

Saviani (2008, p.365): 

 
Na década de 1990, já refuncionalizada, a visão produtivista, suplantando a 

ênfase na qualidade social da educação que marcou os projetos de Lei de 

Diretrizes e Bases Da Educação Nacional (LDB) na Câmara Federal, 

constituiu-se na  referência  para o Projeto Darcy Ribeiro. Esse projeto 

surgiu no Senado e, patrocinado pelo Ministério da Educação (MEC) 

transformou-se na nova LDB. Foi ainda essa mesma visão que orientou o 

processo de regulamentação dos dispositivos da LDB, culminando na 

aprovação do novo Plano Nacional de Educação (PNE) em janeiro de 2001. 

 

A década de 1970 destacou-se pelo surgimento de estudos críticos e significativos à 

educação dominante que passaram a circular no privilegiado espaço da pós-graduação, 

instalada durante o regime militar com o objetivo de elevar o nível de formação e assim 

impulsionar o desenvolvimento do país. As teorias, que Saviani (2008) denomina como 

“tendência crítico-reprodutivista” (p. 393), desempenharam o importante papel crítico, no 

entanto, não apresentavam uma nova maneira de fazer a prática educativa, pois não tinham 

esse objetivo. O autor pontua que o principal mérito dessas teorias relaciona-se ao apoio 

teórico que forneceram para a resistência ao autoritarismo, para a crítica à pedagogia 
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tecnicista e à desmistificação da crença na autonomia da educação em face das relações 

sociais. 

 
Tal denominação se justifica nos seguintes termos: trata-se de uma tendência 

crítica porque as teorias que a integram postulam não ser possível 

compreender a educação senão a partir dos seus condicionamentos sociais. 

Empenham-se, pois, em explicar a problemática educacional remetendo-a 

sempre a seus determinantes objetivos, isto é, à estrutura socioeconômica 

que condiciona a forma de manifestação do fenômeno educativo. Mas é 

reprodutivista porque suas análises chegam invariavelmente à conclusão que 

a função básica da educação é reproduzir as condições sociais vigentes 

(SAVIANI, 2008, p. 393).  

 

Saviani (2008) aponta como particularidade da década de 1980 a busca de teorias que 

fossem alternativas à pedagogia oficial, e que também se contrapusessem a ela, ou seja, que 

não mais servissem aos interesses dominantes, mas que fossem articuladas aos interesses dos 

dominados. São exemplos de pedagogias “contra-hegemônicas” desse período: Pedagogias da 

“educação popular”, Pedagogias da prática, Pedagogia crítico-social dos conteúdos e 

Pedagogia histórico-crítica. No entanto, segundo o autor, os resultados dessas pedagogias não 

foram muito animadores.  

O autor considera, ainda, que a década também foi marcada pelo surgimento de 

entidades que congregaram educadores. Cita como exemplos a Associação Nacional de 

Educação (ANDE) e a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação 

(ANPED), pelo forte movimento “organizativo-sindical” envolvendo os professores dos três 

graus de ensino e por significativa ampliação da produção acadêmico-científica divulgada 

pelo crescente número de livros e revistas de educação surgidas neste período.  

A década de 1990 apresenta um novo contexto, observa Saviani (2008), caracterizado 

em termos econômico-políticos de neoliberalismo, já o clima cultural próprio da década é 

chamado de pós-modernismo. Período que coincide com a revolução da informática. Há nesse 

contexto também uma nova fase das ideias pedagógicas que não é fácil caracterizar, pois é 

marcada por “descentramento e desconstrução das ideias anteriores” (SAVIANI, 2008, p. 

428). Foi motivada especialmente pelas novas condições sociais, políticas e econômicas, já 

que com a  crise do capitalismo não se trata mais de o Estado assegurar através da educação a 

preparação da mão-de-obra para o mercado que se expandia. Agora, como não há emprego 

para todos, é o indivíduo que deve adquirir os meios para ser competitivo no mercado de 

trabalho; espera-se que o acesso aos diferentes graus de escolaridade habilite o indivíduo para 

a competição pelos empregos, “a educação passa a ser entendida como um investimento em 
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capital humano individual que habilita as pessoas para a competição pelos empregos 

disponíveis” (Ibid., p. 430). Esse contexto educacional é chamado pelo autor de “pedagogia 

da exclusão”. 

O autor afirma que testemunhamos na última década do século XX o que se expressa 

no neoprodutivismo, ou seja, 

 
[...] nova versão da teoria do capital humano que surge em consequência das 

transformações materiais que marcaram a passagem do fordismo ao 

toyotismo, determinando uma orientação educativa que se expressa na 

„pedagogia da exclusão‟. Em correspondência, o neoescolanovismo retoma o 

lema „aprender a aprender‟ como orientação pedagógica. Essa reordena, pelo 

neoconstrutivismo, a concepção psicológica do sentido do aprender como 

atividade construtiva do aluno, por sua vez objetivada no neotecnicismo, 

enquanto forma de organização das escolas por parte de um Estado que 

busca maximizar os resultados dos recursos aplicados na educação. Os 

caminhos dessa maximização desembocam na „pedagogia da qualidade total‟ 

e na „pedagogia corporativa‟ (SAVIANI, 2008, p. 442). 

 

Nesse contexto e sob essas orientações nasceram a nova LDB (Lei n. 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996) e os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) de 1997. O marco final do 

estudo de Saviani (2008) situa-se no ano 2001, ano da lei que instituiu o novo Plano Nacional 

de Educação (PNE). 

Para a descrição das ideias educacionais preponderantes no Brasil entre 2001 e 2010, 

este trabalho toma como referência Frigotto (2011), que faz um balanço crítico das políticas e 

concepções educacionais que marcaram a primeira década do século XXI. Com base no 

pressuposto de que o que marca uma conjuntura não é o tempo cronológico, mas os 

acontecimentos que a constituem, o autor concentra a análise nos oito anos do Governo Luiz 

Inácio Lula da Silva. Para Frigotto (2011), a década, quando analisada no plano social e 

educacional é, ao mesmo tempo, continuidade e descontinuidade em relação à década de 

1990. 

O autor considera o projeto societário que marcou o período como não antagônico à 

modernização e ao capitalismo dependente, mas um projeto desenvolvimentista com foco no 

consumo.  

 
A continuidade da década presente em relação ao passado incide no erro da 

geração perdida - a opção por conciliar uma minoria prepotente a uma 

maioria desvalida - mediante o combate à desigualdade dentro da ordem de 

uma sociedade capitalista onde sua classe dominante é das mais violentas e 

despóticas do mundo (FRIGOTTO, 2011, p. 239). 
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No entanto, para Frigotto (2011), continuidade não significa que um mesmo projeto 

estrutural seja conduzido da mesma forma. Ao lembrar as reformas neoliberais ao longo do 

Governo Fernando Henrique, destaca que tinham como fundamento o liberalismo conservador 

onde “[...] o indivíduo não mais está referido à sociedade, mas ao mercado. A educação não 

mais é direito social e subjetivo, mas um serviço mercantil” (p. 240). Como marca diferencial 

da década de 2001 a 2010 o autor pontua que: 

 
O que quero sublinhar é que, a despeito da continuidade no essencial da 

política macroeconômica, a conjuntura desta década se diferencia da década 

de 1990 em diversos aspectos, tais como: retomada, ainda que de forma 

problemática, da agenda do desenvolvimento; alteração substantiva da 

política externa e da postura perante as privatizações; recuperação, mesmo 

que relativa, do Estado na sua face social; diminuição do desemprego aberto, 

mesmo que tanto os dados quanto o conceito de emprego possam ser 

questionados; aumento real do salário mínimo (ainda que permaneça 

mínimo); relação distinta com os movimentos sociais, não mais 

demonizados nem tomados como caso de polícia; e ampliação intensa de 

políticas e programas direcionados à grande massa não organizada que vivia 

abaixo da linha da pobreza ou num nível elementar de sobrevivência e 

consumo (FRIGOTTO, 2011, p. 240). 

 

 Para Frigotto (2011), no plano educacional o governo também não disputou um 

projeto antagônico no conteúdo, no método e na forma. Segundo o autor, o governo não 

assumiu o acúmulo de produção teórica de caráter crítico produzidos no combate à ditadura 

civil-militar na transição para a redemocratização e no combate à ditadura do mercado na 

educação na década de 1990. Somado a esse fator houve a dispersão e fragmentação do 

campo de esquerda na disputa pelo projeto educativo. Nas palavras de Frigotto (2011, p. 242): 

 
A junção da fragmentação ao abandono do campo crítico na disputa pelo 

projeto educativo e o foco de atendimento da grande massa desorganizada e 

despolitizada resultou naquilo que foi dominante na educação durante a 

década - a política da melhoria mediante as parcerias do público e privado. 

 

No entanto, as principais diferenças apontadas pelo autor entre as duas décadas, 

quando analisadas a partir de ações que são de competência da esfera federal, são 

especialmente no que tange à abrangência das políticas, aos grupos sociais atendidos e ao 

financiamento posto em prática. E assinala muitos exemplos dessas ações, das quais citamos 

aqui a criação de mais 14 novas universidades federais, a criação do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 

(FUNDEB), que incorporou a educação infantil e o ensino médio, e a criação do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica (FUNDEP). 
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Frigotto (2011) aponta que o problema não está na necessidade de que se reveste a 

maior parte dessas ações e políticas, mas, sim, na forma de sua gestão e na concepção que as 

orientam.  

 
Com respeito à gestão, o viés contraditório dá-se por serem tais ações e 

políticas, em grande parte, pautadas na opção pelas parcerias do público com 

o privado e dentro de uma perspectiva daquilo que Saviani denominou 

„pedagogia dos resultados’, sem a disputa pela concepção que as orienta 

(FRIGOTTO, 2011, p. 245). 

 

Para o autor, o Estado, em vez de alargar o fundo público na perspectiva do 

atendimento a políticas públicas de caráter universal, fragmenta as ações em políticas 

focais que amenizam os efeitos, sem alterar substancialmente as suas determinações. 

Dentro dessa lógica, se equipa com instrumentos de avaliação dos resultados, forçando, 

assim, que o processo se ajuste à demanda. A ênfase dada à avaliação dos resultados segue 

a lógica do mercado, balizada pelo produtivismo. Em nome dessa filosofia mercantil os 

processos pedagógicos são desenvolvidos mediante a pedagogia das competências e da 

qualidade total. Desse desfecho, segundo Frigotto (2011), resulta que no plano estrutural se 

reiteram as reformas que mudam aspectos do panorama educacional sem alterar nossa 

herança histórica que atribui caráter secundário à educação como direito universal e de 

qualidade. Não só algo secundário, mas desnecessário para o projeto modernizador e de 

capitalismo dependente.  

 Observamos pela contextualização que as ideias educacionais do período no Brasil 

estão estreitamente relacionadas a fatores políticos, sociais e econômicos. Estes se 

apresentaram como influentes na continuidade ou descontinuidade das ideias educacionais 

predominantes. A Língua Portuguesa como disciplina curricular não esteve desvinculada 

daquilo que aconteceu no cenário educacional e no campo da pesquisa linguística no 

Brasil. A partir desse entendimento, torna-se oportuno conhecermos informações 

relevantes sobre a constituição da disciplina curricular Português. 

  

 

1.4 Português: sobre a constituição da disciplina curricular  

 

 

Para compreendermos melhor sobre como se constituía a disciplina escolar que estuda 

a língua portuguesa no fim do século XX e início do século XXI, recorte histórico do presente 
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estudo, torna-se fundamental entender o período anterior, ou seja, o período de instituição da 

língua portuguesa como disciplina curricular no Brasil. 

Tomando como referência Soares (2004), o recorte histórico abrange o Brasil 

Colonial, período em que conviviam três línguas no país: o português, trazido pelo 

colonizador, a língua geral, que era a língua da comunicação e cuja base eram línguas do Tupi 

e o latim, nele se fundava todo o ensino. 

Até meados do século XVIII, os jesuítas dominavam o ensino no Brasil, nesse período, 

o português era um instrumento de alfabetização, ou seja, era língua em que os alunos 

aprendiam a ler e escrever, depois passavam a estudar o latim. No ensino secundário e 

superior, estudava-se a gramática da língua latina e a retórica. Soares (2004) atribui a ausência 

da língua portuguesa no currículo escolar desse período às condições internas e externas do 

próprio conteúdo. Por condições internas, devemos entender que ela ainda não se apresentava 

como área do conhecimento em condições de gerar uma disciplina curricular. Por externas, 

porque na sociedade brasileira seu uso era apenas secundário, sua modalidade escrita ainda 

era insuficiente e possuía pouco valor como bem cultural. 

 Nos anos 1950 do século XVIII, segundo a autora, a Reforma Pombalina contribuiu 

para a consolidação da língua portuguesa no Brasil e sua inclusão na escola. Isto porque 

tornou obrigatório o seu uso no Brasil e teve como proposta, além do aprender a ler e escrever 

em português, o estudo da gramática portuguesa, que passou a ser componente curricular, ao 

lado da gramática latina e da retórica. Soares (2004) afirma que a língua portuguesa, como 

também o estudo da gramática, permaneceu por muito tempo como instrumento de apoio para 

a aprendizagem do latim e de sua gramática. É só no século XX, quando perdeu seu valor 

social, que o latim foi excluído do ensino fundamental e médio enquanto a gramática da 

língua portuguesa ganhou autonomia. Contribuiu ainda para essa autonomia a instalação da 

Impressão Régia, em 1808, no Rio de Janeiro, que criou condições para a edição das 

numerosas gramáticas brasileiras que surgiram a partir do século XIX. 

De acordo com a autora, no século XIX, o estudo da língua portuguesa era incluído no 

currículo sob a forma das disciplinas: gramática, para a aprendizagem do sistema da língua, 

tendo uma única modalidade da língua portuguesa; a retórica, estudada já não com fins apenas 

eclesiásticos, mas para a prática social; e a poética, fundidas depois numa única disciplina: 

Português. A data considerada marco do ensino oficial de língua portuguesa é 1871, quando 

foi criado no país o cargo de professor de português, que era um estudioso da língua e sua 

literatura, já que não havia instituições para sua formação. As faculdades de Filosofia, que 

teriam essa função, segundo Soares (2004), surgem em 1930. Freitas (2005) ainda relaciona a 
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ascensão e o desenvolvimento da disciplina português no Colégio Pedro II ao ano 1869, 

quando o exame de Português foi incluído entre os exames preparatórios.  

A mudança de denominação, segundo Soares (2004), parece não ter alterado os 

objetivos e conteúdos da disciplina, que manteve até os anos 1940 do século XX a tradição da 

gramática, da retórica e da poética. A retórica e a poética apresentaram nesse período algumas 

mudanças, pois como o “falar bem” já não era uma exigência social, e sim o “escrever bem”, 

essas disciplinas foram assumindo o caráter de estudos estilísticos. Os manuais didáticos 

desse período eram as gramáticas e as coletâneas de textos. Dentre tantos exemplos desses 

materiais apresentados pela autora, destacamos a Antologia Nacional, de Fausto Barreto e 

Carlos de Laet, publicada em 1895, que dominou o ensino médio brasileiro por mais de 70 

anos, sua última edição, a 43ª, foi em 1969 (SOARES, 2004, p.166). 

Pereira (2012) pontua duas grandes reformas no ensino que também tiveram sua 

influência sobre a disciplina língua portuguesa: a primeira, a reforma Francisco Campos, de 

1931, através do programa de Português, expedido pelo Ministério da Educação e Saúde com 

os demais programas do Curso Fundamental, em 30 de junho de 1931, privilegiou a leitura 

“dos bons escritores” como “ponto de partida de todo o ensino” (p. 4). A segunda, a Reforma 

Capanema, de 1942, de acordo com Freitas (2005) parece ter assinalado a ascensão definitiva 

do ensino de português no curso secundário. Além do aumento de aulas do vernáculo, o 

patriotismo ditou, também, os temas preferenciais dos textos de leitura do Curso Ginasial. 

Soares (2004) aponta que foi nos anos 1950 que começou a ocorrer alguma 

modificação no conteúdo da disciplina português. As causas da mudança são relacionadas, 

pela autora, principalmente, a dois fatores: à democratização da escola e à concepção de 

professor de português. Dito de outra forma, a escola passou a atender alunos de classes 

populares que não possuíam o domínio da norma culta como os filhos da burguesia. Se, até 

então, o professor de português era um estudioso da língua e de sua literatura e se dedicava 

também ao ensino, com a democratização o recrutamento desses profissionais passou a ser 

menos seletivo. Parte deles já era oriunda das faculdades de Filosofia. Esses fatores, segundo 

Soares (2004), demonstram que naquele momento as condições escolares e pedagógicas, as 

necessidades e exigências culturais passaram a ser outras.   

A autora pontua que, mesmo assim, a gramática manteve a primazia sobre os textos 

nos anos 1950 e 1960. No entanto, passaram a constituir um só livro, embora, em geral, os 

livros fossem divididos internamente, entre gramática e antologia. 
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É então que gramática e texto, estudo sobre a língua e estudo da língua 

começam a constituir realmente uma disciplina com um conteúdo articulado: 

ora é na gramática que vão buscar elementos para compreensão e a 

interpretação do texto, ora é no texto que vão buscar estruturas linguísticas 

para a aprendizagem da gramática. Assim, nos anos 50 e 60, ou se estuda a 

gramática a partir do texto, ou se estuda o texto com os instrumentos que a 

gramática oferece (SOARES, 2004, p. 167). 

 

Pereira (2012) ainda destaca, como fatores importantes para as mudanças, a portaria nº 

36 de janeiro de 1959 – MEC, que estabelecia a Nomenclatura Gramatical Brasileira (NGB). 

Seu objetivo era estabelecer um sistema unificado e simplificado de descrição dos fatos da 

língua, fazendo com que a reforma do ensino de 1961 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional), que estabeleceu que os programas das disciplinas obrigatórias, incluindo 

português, fossem organizados pelas escolas de nível médio. 

A grande mudança para o português como disciplina curricular, segundo Soares 

(2004), veio com a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 5692/71), mudança 

esta resultante da intervenção do governo militar instaurado em 1964. 

 
A nova lei que, sob a égide desse governo, reformulou o ensino primário e 

médio, punha a educação, segundo os objetivos e a ideologia do regime 

militar, a serviço do desenvolvimento; a língua, no contexto desses 

objetivos, e dessa ideologia, passou a ser considerada instrumento para esse 

desenvolvimento. A própria denominação da disciplina foi alterada: não 

mais português, mas comunicação e expressão, nas séries iniciais do então 

criado 1º grau, e comunicação em língua portuguesa, nas séries finais desse 

grau; só no 2° grau o foco em „comunicação‟ desaparece da denominação 

que, nesse grau, passa a ser Língua portuguesa e literatura brasileira 

(SOARES, 2004, p. 169). 

  

A autora pontua que surgiu nos anos 1970, como quadro referencial para análise da 

língua, a teoria da comunicação
2
 que substituiu as concepções de língua como sistema e como 

expressão estética pela concepção de língua como comunicação. Esta teoria orientou também 

a lei que criou o novo sistema de ensino (Lei n° 5692/71), pois estabeleceu que à língua 

nacional se deveria dar especial relevo “como instrumento de comunicação e como expressão 

da cultura brasileira” (SOARES, 1998, p. 57). Os objetivos da disciplina, segundo a autora, 

passaram a ser pragmáticos e utilitários, “trata-se de desenvolver e aperfeiçoar os 

comportamentos do aluno como emissor e recebedor de mensagens, através da utilização e 

compreensão de códigos diversos - verbais e não verbais” (SOARES, 2004, p. 169).  

                                                           
2
 A divulgação e adesão à teoria da comunicação para o ensino de português no Brasil, baseada nos estudos de 

Roman Jakobson, também pode ser relacionada à vinda do linguista ao Brasil em 1968. Segundo Blikstein 

(2000), sua vinda consistiu em um acontecimento de grande repercussão, deixando consideráveis contribuições 

ao contexto da pesquisa linguística no Brasil. 
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Fica claro que novas condições sociopolíticas trazem nova concepção de 

linguagem: de um lado, a nova clientela que a escola passa a abrigar; de 

outro lado, nova orientação para o papel da escola e do ensino, como 

decorrência de um novo regime político. Se a concepção de língua como 

sistema era adequada a um ensino de português dirigido a alunos das 

camadas privilegiadas, em condições sociopolíticas em que cabia à escola 

atender a essas camadas, ela torna-se inadequada a um ensino de português 

dirigido a alunos das camadas populares, aos quais a escola passa também 

servir, e em condições sociopolíticas em que é imposto um caráter 

instrumental e utilitário ao ensino da língua (SOARES, 1998, p. 57).   

 

Surgiu nesse período, segundo Soares (2004), a polêmica sobre ensinar ou não 

gramática no ensino fundamental. Os livros didáticos passaram a minimizar a gramática; os 

textos incluídos deixaram de ser unicamente literários e passaram a ser também aqueles 

presentes na prática social; ampliou-se o conceito de leitura com a recepção e interpretação de 

textos não-verbais. A linguagem oral passa a ser valorizada para a comunicação no cotidiano.  

Na segunda metade dos anos 1980, as disciplinas dos currículos de ensino 

fundamental e médio sob as denominações comunicação e expressão e comunicação em 

língua portuguesa foram substituídas pela denominação Português, através de medida do 

Conselho Federal de Educação que respondeu aos protestos da área educacional.  

 
Na verdade, os protestos contra as denominações comunicação e expressão e 

comunicação em língua portuguesa não representavam apenas um desejo de 

retorno à denominação anterior, português, mas significavam a rejeição de 

uma concepção de língua que já não encontrava apoio nem no contexto 

político e ideológico da segunda metade dos anos 1980 (época da 

redemocratização país) nem pelas novas teorias desenvolvidas na área das 

ciências linguísticas que então começavam a chegar ao campo do ensino da 

língua materna (SOARES, 2004, p. 171). 

 

Soares (2004) reconhece que as principais características que a disciplina português 

assumiu a partir dos anos 1980 vêm das contribuições da Linguística, introduzida nos 

currículos de formação dos professores nos anos 1960, primeiro a Linguística, mais tarde a 

Sociolinguística, Psicolinguística, Linguística Textual, Pragmática e Análise do discurso, e 

chegaram nos anos 1980 à escola “aplicadas” ao ensino de língua materna. 

Dentre as contribuições das ciências da linguagem para mudanças ocorridas na 

disciplina português Soares (2004) aponta: a contribuição da Sociolinguística, que alertou a 

escola para as diferenças entre as variedades linguísticas; as novas concepções de gramática 

do português, que se opõem à concepção prescritiva; as contribuições da Linguística Textual, 

que trouxe uma nova maneira de tratar o texto, a oralidade e a escrita no ensino; associando-se 

à Linguística Textual, a Semântica trouxe uma nova maneira de tratar a expressão e a 
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compreensão oral e escrita. Ainda, há contribuições da Pragmática, Teoria da Enunciação e 

Análise do Discurso, que trouxeram uma nova concepção de língua: 

 
Uma concepção que vê a língua como enunciação, não apenas como 

comunicação, que, portanto, inclui as relações da língua com aqueles que a 

utilizam, com o contexto em que é utilizada, com as condições sociais e 

históricas de sua utilização. Essa nova concepção vem alterando em sua 

essência o ensino da leitura, da escrita, as atividades de prática da oralidade, 

e até mesmo o ensino da gramática (SOARES, 2004, p. 173). 

 

Visioli (2004) destaca que a Lei de Diretrizes n° 9.394/96, embora bastante genérica 

no que diz respeito ao ensino de língua portuguesa, conta com os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs) como instrumento para direcionar a prática dessa disciplina: “o objetivo 

que se coloca ao ensino de língua portuguesa é o de desenvolver a competência comunicativa 

do educando, ou seja, a ampliação da capacidade de realizar a adequação do ato verbal às 

mais variadas situações de comunicação” (VISIOLI, 2004, p. 60). Segundo a autora, os 

enfoques do ensino e da língua mudaram radicalmente e os textos literários não foram mais os 

únicos tomados na análise, mas toda produção linguística, envolvendo os mais variados 

gêneros textuais. Segundo Travaglia (2004), os PCNs colocaram em campo as conquistas da 

Linguística moderna, o que acarretou o rompimento com certas tradições do ensino e 

aprendizagem da língua. 

Observamos que a língua portuguesa como disciplina curricular passou por profundas 

mudanças, desde sua instituição, no que se refere aos conteúdos atribuídos a ela, as 

denominações que recebeu, bem como as diferentes concepções de língua que a orientaram ao 

longo do tempo. Segundo Soares (2004), essas mudanças foram provocadas por fatores tanto 

externos (sociais, políticos, econômicos e culturais) quanto internos (os conhecimentos 

disponíveis sobre a língua, a formação dos professores).  

A partir da descrição do contexto educacional do período surge a indagação sobre 

como o vestibular, uma instituição também marcada por ideias educacionais, constituiu-se 

nesse momento histórico. Para isso, na seção a seguir, serão apresentadas, com base na 

literatura, algumas informações sobre a história do vestibular no Brasil. Uma seção específica 

será sobre as provas de língua portuguesa do vestibular. 
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1.5 O vestibular: uma instituição secular 

 

 

Para melhor compreendermos os fatos relacionados ao vestibular no período de 1970 a 

2010, recorte histórico do presente estudo, acreditamos ser fundamental, ainda que de maneira 

breve, conhecermos alguns fatos relacionados ao período anterior que marcaram sua gênese e 

desenvolvimento. 

 

 

1.5.1 Vestibular: breve histórico do século XX 

 

 

De acordo com Netto (1986), a história do vestibular começou em abril de 1911, no 

governo de Hermes da Fonseca, com a promulgação de decretos que aprovaram a criação das 

Faculdades de Medicina e de Direito. Para matricular-se nas instituições, o candidato deveria 

apresentar, além de outros documentos pessoais, o certificado de aprovação no exame de 

admissão definido no Decreto 8.659, também de abril de 1911, o mesmo que aprovava a Lei 

Orgânica do Ensino Superior e do Fundamental na República. Segundo Almeida (2006), a Lei 

acabou com o privilégio dos portadores dos diplomas do Colégio Pedro II e dos semelhantes a 

ele, que tinham ingresso direto ao ensino superior. O exame consistia em uma prova escrita e 

outra, oral, sobre línguas e ciências, com o objetivo de aferir a capacidade do candidato para 

cursar o nível superior. Portanto, uma avaliação global do desenvolvimento intelectual do 

candidato sem vinculação a cursos específicos. 

Segundo Netto (1986), a Lei Orgânica do Ensino Superior e do Fundamental da 

República, bem como o Decreto 8660, que regulamentava o Colégio Pedro II, contemplaram 

a preocupação da época de não atrelar os objetivos do ensino fundamental às exigências do 

superior. No entanto, o objetivo básico do ensino secundário, “o de conferir ao aluno uma 

formação humanista capaz de permitir-lhe uma visão das ciências, das artes, das letras, 

proporcionando-lhe desenvolvimento de suas potencialidades e preparando-o para o exercício 

consciente da cidadania” (NETTO, 1986, p. 42), passou a ser desvirtuado, tendo como 

principal influência nesse papel o ensino superior. Isso porque contribuiu para uma 

especialização precoce ao dar maior relevância às disciplinas exigidas no currículo de nível 

superior pretendido pelo aluno. 

 A Reforma Carlos Maximiliano (Decreto n. 11.530, de 18/03/1915), segundo Almeida 
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(2006), rebatizou os exames de admissão como exames vestibulares e especificou seus 

conteúdos para os respectivos cursos. O exame constituía-se de prova escrita e oral. Aquela 

escrita consistia na tradução de um trecho de literatura francesa, alemã ou inglesa. A prova 

oral, por sua vez, das escolas de Medicina englobava Física, Química e História Natural; das 

Faculdades de Direito, os conteúdos eram de História Universal, Elementos de Psicologia, 

Lógica e História da Filosofia; e das Escolas Técnicas, a prova era sobre Matemática 

Elementar. 

De acordo com Almeida (2006), é a Reforma Rocha Vaz (Decreto n. 16.782 A, de 

janeiro de 1925) que extinguiu de fato o acesso ao ensino superior através de exames 

preparatórios ou parcelados, e colocou em prática a exigência do certificado de conclusão do 

curso secundário. O critério de classificação foi adotado através do estabelecimento do 

numerus clausus. Observamos aqui, e com base nos estudos de Netto (1986) e Almeida 

(2006), que enquanto a demanda era quase equivalente à oferta, procurava-se, através do 

exame, averiguar a capacidade do candidato para seguir os estudos superiores. A partir do 

momento em que esta relação foi alterada e a procura passou a ser maior que a oferta, houve 

uma mudança metodológica: o vestibular passou a selecionar candidatos que, além de 

alcançar uma nota mínima, obtinham as mais altas notas em relação aos demais candidatos.  

Em 1931, com a criação do Ministério da Educação e Saúde, aconteceu a Reforma do 

Ensino, que reformou amplamente o ensino secundário no país e estabeleceu uma parte 

fundamental de cinco anos para o ensino secundário e outra complementar de dois anos 

destinada a adaptar os estudantes às futuras especializações profissionais. Eram chamados de 

pré-universitários e, dependendo da área de interesse do candidato, recebiam os nomes de pré-

jurídico, pré-médico, etc.  

As universidades passaram nesse período, através do Decreto n.19.851 de 11 de abril 

de 1931, a ter autonomia para realizar seus próprios concursos de vestibular. Segundo 

Almeida (2006), na prática, poucos foram os momentos em que as universidades tiveram a 

liberdade para realização de suas seleções, já que o processo de acesso esteve amplamente 

regulamentado pelo Ministério da Educação até a publicação da Lei de Diretrizes e Bases em 

1961. 

A legislação do período, abordada aqui, permite-nos entender que os vestibulares 

exigiam conteúdos distintos de acordo com o curso. Para realizá-los, havia a exigência da 

conclusão do ensino secundário. Eram realizados por intermédio de bancas examinadoras, as 

provas eram escritas e orais, e, dependendo do curso, havia provas práticas. Registra-se que 

não eram exigidos exames da língua portuguesa. 
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O quadro descrito acima, segundo Netto (1986), perdurou, ainda que em outra 

modalidade, mesmo na nova Reforma de 1942 implantada por Gustavo Capanema, quando 

surgiram as modalidades clássico e científico do ensino secundário. 

Para o autor, embora a LDB 4024/61 não tivesse alterado significativamente essa 

configuração, estabeleceu o princípio da equivalência dos diferentes ramos de ensino médio, o 

secundário tradicional, o normal, comercial, industrial e o agrícola. Não regulou o vestibular, 

mas conferiu às Universidades competência para regulamentar suas seleções através dos 

Estatutos e Regimentos de cada instituição. 

Com o crescimento demográfico e o acelerado processo de urbanização e 

industrialização, a sociedade brasileira aspirava por mais educação. Este fato fez crescer 

muito a relação candidato/vaga nas instituições de ensino superior, especialmente nos cursos 

de maior prestígio. Os excedentes, candidatos aprovados, mas não classificados, 

representavam um grande problema a ser resolvido. De acordo com Almeida (2006), entre 

1964 e 1968 o número de candidatos superou, em dobro, a quantidade de vagas oferecidas, 

provocando insatisfações nas classes médias que haviam apoiado o movimento militar de 

1964. Segundo a autora, é no período da Ditadura Militar que o processo de acesso ao ensino 

superior consagrou-se como “concurso vestibular”. 

Na próxima seção, resgatamos fatos sobre o vestibular após 1968, período que 

corresponde à Reforma Universitária, e que foram considerados relevantes para o período 

histórico delimitado para este estudo. 

 

 

1.5.2 Vestibular: fim do século XX e início do século XXI 

 

 

O regime ditatorial instaurado no Brasil, no ano de 1964, promoveu significativas 

mudanças na Educação brasileira. Destacamos aqui a Reforma Universitária, Lei n.5.540 de 

28 de novembro de 1968, que, segundo Almeida (2006), foi responsável por uma grande 

mudança no sistema de educação superior do país. De acordo com Santos (2010), essas 

mudanças foram baseadas em um estudo sobre as universidades brasileiras, realizado pelo 

teórico norte-americano Rudolph Atcon, que visitou essas instituições, inclusive a 

Universidade Federal de Santa Catarina, e elaborou um relatório que foi utilizado como base 

para a implantação da política educacional superior. Entre as inovações da Reforma está a 

criação do ciclo básico, nas palavras de Santos (2010, p. 40):  
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Com o novo sistema, as universidades deixariam de ser compostas por 

faculdades e seriam agora formadas por centros, onde o Centro de Estudos 

Básicos seria o de primeiro ingresso e estaria composto por áreas de 

conhecimento, que, após sua conclusão, o acadêmico iniciaria o 

profissionalizante. O aluno não ingressava mais na universidade por escolha 

de um curso, e sim por áreas de conhecimento. Por exemplo, se o graduando 

quisesse estudar medicina, deveria escolher a área de Ciências Biológicas. 

 

No que diz respeito ao acesso, ocorreram mudanças também, como a efetivação do 

concurso vestibular classificatório e de caráter eliminatório e a indicação de realização de 

vestibular Único e Unificado. 

 
A Universidade Federal de Santa Catarina foi a primeira do país a praticar 

esse novo exame, realizado em janeiro de 1970. A prova continha 11 

matérias, reduzidas futuramente a nove. O vestibular era feito em quatro 

etapas contendo as seguintes disciplinas: a primeira etapa era Biologia e 

Química; a segunda Física, Matemática e Desenho; a terceira Geografia, 

História, Organização Social e Política; e por fim a quarta etapa, constituída 

de Português, Inglês e Francês (SANTOS, 2010, p. 40). 

 

Baeta (1985) ressalta que as medidas técnico-pedagógicas que modificaram a 

sistemática do concurso vestibular nessa época estavam relacionadas ao processo de 

desenvolvimento econômico, à influência do capital transnacional e à interferência do estado 

na economia. A educação não ficou imune a esse processo e passou “a sofrer influência de 

teóricos da economia da educação com o objetivo de maximizar os investimentos com vistas à 

formação de recursos humanos para o desenvolvimento” (BAETA, 1985, p. 102). Segundo a 

autora, a execução do vestibular passou a ser analisada a partir dos princípios de 

racionalidade, eficácia e produtividade. Surgiram as provas objetivas, que, além de 

contemplarem a maior parte das disciplinas do 2° grau, eliminavam o fator subjetivo 

decorrente da variedade de critérios dos examinadores. Também possibilitavam a aplicação a 

um grande número de candidatos e correção rápida pelo uso do computador. 

Almeida (2006) pontua que foi o Decreto nº. 68.908 de 13 de julho de 1971 que, 

regulamentando a Lei 5.540, estabeleceu especificamente as normas do concurso vestibular 

que vigoraram até agosto de 1990. Dentre as várias indicações norteadoras do Decreto, a 

autora destaca que surgiu mais uma vez a preocupação de que os conteúdos estivessem 

limitados aos oferecidos no ensino médio, a indicação de unificação das provas e o incentivo 

à criação de organizações especializadas para o planejamento e execução do concurso.  No 

ano de 1973, após o ensino médio passar também pela reforma ocorrida em 1971, o MEC 

estabeleceu que a partir de 1975 os concursos vestibulares abrangeriam todas as matérias do 
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núcleo comum do 2º grau.  

Baeta (1985), ao analisar as transformações ocorridas no vestibular, entende que as 

mudanças pelas quais passou o concurso ao longo do tempo “expressavam tentativas de 

contornar momentos de crise, que se caracterizaram ora pelos seus aspectos sociais 

(excedentes) ora por aspectos educacionais (qualidade de ensino)” (BAETA, 1985, p. 110). A 

autora pontuou a necessidade do papel do vestibular ser redimensionado, buscando-se com 

isso a qualidade da educação, não centrada no vestibular, mas pensando a qualidade num 

contexto mais abrangente, ou seja, desde o ensino fundamental. 

Com a Nova República, segundo Almeida (2006), foi criada uma comissão em 1985 

para estudar e propor medidas para o ensino superior. Em seu relatório, a comissão nada disse 

sobre a forma de acesso, porém reconheceu que os vestibulares das universidades públicas 

aprovavam em sua maioria estudantes de escolas particulares caras. A comissão apontou, 

também, a necessidade de fortalecer a educação de 1º e 2º graus. 

A Constituição de 1988 contemplou o direito do acesso ao ensino superior e, a partir 

da Lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996, a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o 

acesso à educação superior, que, até então, se fazia exclusivamente através do vestibular, 

ganhou novas formas de acesso. São exemplos: a realização do Exame Nacional do Ensino 

Médio (ENEM), a Avaliação Seriada do Ensino Médio, Avaliação de Histórico Escolar e 

outras formas estabelecidas pelas próprias universidades em seu Estatuto/Regimento e 

aprovados pelos órgãos regulatórios. Como exigência nesses processos, permaneceu uma 

prova de redação em Língua Portuguesa.  

Observamos na literatura consultada que o vestibular desde a sua origem motivou a 

realização de muitos estudos. Desde a sua criação como exame de habilitação até adquirir a 

forma de concurso vestibular, inspirou e inspira ainda estudos voltados à natureza das provas 

de forma geral, aos conteúdos das disciplinas específicas, à questão da fidedignidade das 

medidas de correção e análise do processo de seleção, entre outros.  

A relação direta entre o ensino secundário e os conteúdos do concurso vestibular, que 

muitas vezes estavam além do que era ensinado no 2º grau, é também percebida na literatura, 

e foi mencionada algumas vezes através de normas do governo para corrigir distorções. Os 

resultados do concurso vestibular também foram tomados como indicador da situação do 

ensino fundamental e médio. O pressuposto de que o vestibular atua como fator determinante 

e regulador dos graus de ensino que o antecedem foi percebido na literatura como aceito. Fica 

evidente, ao longo desses anos, o fato de escolas e cursos preparatórios empregarem as provas 

do vestibular como um modelo para definição de conteúdos, quadro que parece permanecer 
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ainda na atualidade. Nesse contexto, inserem-se também as provas de língua portuguesa do 

vestibular, nosso objeto de estudo.  

Outros trabalhos já abordaram a prova de língua portuguesa e de redação do vestibular 

da UFSC e de outras instituições de ensino superior do Brasil. Não incluiremos aqui os 

trabalhos que abordam especificamente as questões de Literatura do vestibular por não ser 

objeto de análise desta pesquisa. É na próxima seção que apresentamos uma breve visão da 

história da prova de língua portuguesa do vestibular no Brasil e dos estudos já realizados 

sobre a mesma.  

 

 

1.5.3 Sobre as provas de Língua Portuguesa do vestibular 

 

 

 A inclusão da prova de língua portuguesa no vestibular a partir do século XX está 

relacionada ao artigo 21 da lei 5.540/68. Segundo Silva (2005), o artigo determinava que os 

concursos vestibulares deveriam abranger “conhecimentos comuns às diversas formas de 

educação de segundo grau” (p. 110). O Conselho Federal de Educação – CFE foi o 

responsável por indicar cinco disciplinas obrigatórias para compor o Ensino Médio, que 

foram: Português, Matemática, História, Geografia e Ciências. Consequentemente, essas 

disciplinas também foram indicadas para compor o conteúdo comum ao vestibular. De acordo 

com a autora, em 1971 a lei 5.692/71, mais uma vez atribuiu ao CFE competência para 

estabelecer matérias obrigatórias ao “núcleo comum” do agora “segundo grau”. O CFE 

cumprindo sua tarefa selecionou: Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, Matemática, 

Ciências Físicas e Biológicas, História e Geografia, facultando, como na lei anterior, Língua 

Estrangeira. No ano de 1973, o 2º grau também passa pela reforma ocorrida em 1971, e o 

MEC estabeleceu que a partir de 1975 os concursos vestibulares abrangeriam todas as 

matérias do núcleo comum do 2º grau. 

Segundo Netto (1986), em meados da década de 1970 a universidade começou a 

discutir a qualidade do 2º grau, tendo especialmente como parâmetro a falta de domínio da 

língua escrita que apresentavam os ingressantes. Essa deficiência foi atribuída ao emprego de 

questões de múltipla escolha no vestibular. Para solucionar a situação, o MEC instituiu, em 

1976, um grupo de trabalho para aperfeiçoamento do ensino de Língua Portuguesa. Dentre as 

diversas sugestões apresentadas pelo grupo, uma delas foi a inclusão da prova de redação no 

vestibular. Implantada em 1977, através do Decreto 79.298, passou a reger o vestibular a 
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partir de 1978.  

 
Em síntese, pode-se talvez assim explicar a inclusão de prova de redação no 

concurso vestibular: diante da denúncia de um problema – uso insatisfatório 

da língua escrita pelos estudantes – indicou-se o concurso vestibular não só 

como o principal culpado, por exigir apenas a habilidade de „fazer 

cruzadinhas‟, mas também como o principal responsável pela solução do 

problema: se o concurso vestibular inclui redação, os estudantes aprenderão 

a redigir (SOARES, 1978, p. 54). 

 

Outras mudanças, de modo geral, ainda foram sendo implantadas por meio de 

portarias em anos subsequentes, como a ampliação do número de questões discursivas e a 

valorização da cultura regional.  

As provas de língua portuguesa do vestibular, desde então, têm gerado experiências 

para todos os envolvidos com o ensino de língua portuguesa, especialmente para professores 

das séries finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio. Isso porque parece ser amplamente 

aceita a ideia de que os conteúdos do vestibular devem ser tomados como referência para a 

elaboração do currículo. Por isso, essas provas têm sido objeto de investigação de vários 

estudos, a partir de várias perspectivas, no intuito de serem ainda mais compreendidas e 

explicadas. 

Sobre a prova do vestibular da UFSC, a obra “Experiência e Prática de Redação” de 

Ferraro e Padrão (2008), reúne ensaios sobre leitura e produção de textos. Apresenta-se como 

resultado de um projeto homônimo desenvolvido pela Comissão Permanente de Vestibular 

(COPERVE) desde 2002. O projeto tem como público alvo professores de Língua Portuguesa 

do ensino fundamental, médio e superior, avaliadores de Redação do vestibular da UFSC, 

especialistas e pesquisadores na área de Letras, com o objetivo de aprimorar a avaliação das 

provas de redação do vestibular da UFSC. 

No ensaio “A Redação na História dos vestibulares da UFSC” Ferraro e Padrão 

(2008), pontuam que foi o Decreto n.79.298, de 24 de fevereiro de 1977 que tornou 

obrigatória a prova ou questão de redação nos vestibulares de todas as universidades do 

Brasil. Segundo as autoras, a COPERVE optou por uma prova específica de redação e 

manteve até 2001 a redação dissertativa como o tipo de texto a ser produzido.  

 
Entendiam os professores responsáveis que era por meio da dissertação, 

texto estruturado de forma coesa e lógica, que os vestibulandos melhor 

poderiam demonstrar sua competência linguística, suas leituras, reflexões e 

vivências sobre um determinado assunto e seu conhecimento de mundo 

(FERRARO; PADRÃO, 2008, p. 14). 
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Com o decorrer do tempo e por entender cada vez mais a importância da prova de 

redação para o ingresso na universidade, a COPERVE deu início à formação mais especifica 

dos componentes da banca. Dentre as muitas conquistas a partir dos encontros, as autoras 

destacam o entendimento sobre a possibilidade de a prova de redação ser mais abrangente, 

permitindo que os candidatos explorassem, além da dissertação, outros tipos de textos, como a 

narração, prosa poética, carta argumentativa, etc., proposta que se tornou realidade no 

vestibular da UFSC desde 2002. 

Castelli (2008) aborda as novas propostas de redação do vestibular da UFSC, cujos 

temas passaram a envolver os títulos de obras literárias indicadas como leituras obrigatórias 

para o vestibular. Foi a partir de 2006 que a UFSC passou a utilizar obras literárias como 

matérias de aplicação tanto para a prova de redação quanto para exames de outras disciplinas 

como História, Geografia, Língua Italiana e Matemática, acontecendo assim, uma 

interdisciplinaridade com base nos textos literários. 

Sobre a avaliação das provas de redação da UFSC, o artigo de Gorski, Coelho e Rese 

(2008) apresenta e discute os critérios de avaliação, ilustrando a aplicação dos mesmos na 

análise de algumas redações. Os três critérios de textualidade abordados foram: adequação, 

coerência e coesão e informação e argumentação. 

Freitag, Souza e Pires (2008) observaram, em sua pesquisa, aspectos do critério 

“adequação” na prova de redação, relativos ao domínio da língua portuguesa. Para isso, 

abordaram dois fenômenos linguísticos - a colocação pronominal e a articulação oracional 

com onde - na perspectiva da gramática normativa e dos comandos paragramaticais, e na 

perspectiva do uso dos vestibulandos em redações do vestibular da UFSC.  

Especificamente sobre o terceiro critério, informação e argumentação, Fernandes e 

Meneghel (2008) esclarecem a relação entre os níveis de informação e de argumentação 

quando tratam de alguns problemas frequentes encontrados em redações argumentativas do 

vestibular.  

May (2010) observa como se deu a avaliação em análise linguística nas provas de 

língua portuguesa do vestibular da UFSC numa amostra composta pelas provas dos anos 

1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008 e 2010. Seu objetivo foi verificar empiricamente o 

argumento, por parte de professores, de que ainda é exigido um grande conhecimento de 

análise linguística nos termos da Gramática Tradicional nos vestibulares. O estudo permitiu 

concluir que o foco da análise linguística nas referidas provas tem mudado, já que o domínio 

da metalinguagem e da análise típicas das gramáticas tradicionais tem dado lugar à cobrança 
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da significação de itens linguísticos a partir de seu papel em contextos maiores de uso e sua 

contribuição no sentido global do texto.  

Silva (2005), com o objetivo de verificar que teorias linguísticas e concepções de 

línguas estão subjacentes nas provas de vestibular, analisou as provas de língua portuguesa 

dos vestibulares das Universidades Federal e Federal Rural de Pernambuco realizadas nos 

anos 1990, 1995, 2000 e 2005. Os resultados apontaram que as teorias linguísticas 

estruturalistas e gerativo-transformacionais, que apoiaram a concepção de língua como 

sistema e como instrumento de comunicação, ficaram evidentes nas provas de 1990 e de 

1995. Já as provas de 2000 e 2005 apontaram reflexos da teoria sócio-interacionista e dos 

estudos linguísticos desenvolvidos nas universidades a partir da década de 80. 

Ponciano (2009) estudou as provas discursivas de língua portuguesa dos vestibulares 

da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Universidade Federal do Estado do Rio 

de Janeiro (UNIRIO), Universidade Federal Fluminense (UFF) e Universidade Federal do Rio 

de Janeiro (UFRJ), realizados em 2006, 2007 e 2008 na perspectiva da leitura, focando a 

compreensão de texto, suas estratégias e os conhecimentos prévios necessários ao egresso do 

Ensino Médio. A pesquisa demonstrou que as questões das provas analisadas estão de acordo 

com os programas publicados pelas universidades e com os PCNs; o nível de exigência é 

graduado, conforme as competências e habilidades variadas, e o conhecimento prévio 

organizado e esquematizado demonstrou-se fundamental para a realização de inferências 

adequadas. 

O estudo de Arima (2008) está voltado para a análise dos enunciados de três provas de 

redação aplicadas nos vestibulares de 2007 da Universidade Estadual Paulista (UNESP), 

Universidade de São Paulo (USP) e Universidade de Campinas (UNICAMP). Os resultados 

da pesquisa demonstraram que todos os conhecimentos exigidos para a execução das provas 

foram previamente explicitados nos editais; as provas apresentaram graus de complexidade 

diferentes e exigiram conhecimentos de diversas áreas do saber. 

Silva (2009), em sua pesquisa, identificou as práticas letradas requeridas pelas provas 

de redação aplicadas nos vestibulares da Universidade Federal de Campina Grande em 2007. 

Investigou ainda o histórico de letramento dos candidatos que atenderam e dos que não 

atenderam às práticas letradas requeridas pelas provas para analisar. Em seguida, as 

associações entre a mobilização de práticas letradas nas redações e o Histórico de Letramento 

dos candidatos. Os dados sinalizaram, de um lado, a presença de multiletramento nas provas 

e, por outro lado, indicam que o histórico de letramento dos candidatos pareceu ser fator 

decisivo para a mobilização de práticas letradas na redação. 
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Barreto (2008) analisou, com base nos princípios da Linguística Textual, as questões 

de compreensão e leitura do gênero textual tira no vestibular da UNICAMP no período de 

2002 a 2008. Os resultados indicaram que as questões solicitam ao leitor conhecimentos 

como: características do gênero, linguagem verbal e não verbal, ativação de conhecimentos 

diversos, produção de inferências, dentre outros. 

Até onde pudemos rastrear, não encontramos nenhum trabalho que tenha explorado as 

provas de língua portuguesa do vestibular no Brasil através de uma perspectiva historiográfica. 

Os estudos aqui revisados foram desenvolvidos dentro de uma perspectiva qualitativa, foram 

analisadas algumas provas da década de 1990, mas a maioria dos estudos aborda provas a 

partir de 2000. As pesquisas foram motivadas por questionamentos relacionados ao ensino de 

gramática tradicional, análise linguística, leitura, redação e sobre como estes temas são 

abordados no vestibular. A problemática, por vezes, esteve relacionada ao distanciamento 

entre como essas questões são abordadas na escola e no vestibular. Os resultados 

demonstraram que esse distanciamento está vinculado à falta de uma melhor compreensão, 

por parte dos professores, sobre os conhecimentos teóricos linguísticos que orientam as 

questões do vestibular. 

Os estudos apontam que ocorreram, quando comparadas às provas da década de 1990, 

algumas mudanças nas provas de vestibular a partir do ano 2000, momento em que passam a 

refletir algumas contribuições dos estudos linguísticos desenvolvidos nas universidades 

brasileiras. Por isso, esses estudos consideram a necessidade de o professor de língua 

portuguesa ampliar seu conhecimento sobre as contribuições da Linguística para o ensino de 

português. 

Os trabalhos, ao analisarem questões específicas das provas como redação, análise 

linguística, gêneros textuais e leitura sob a ótica de alguns estudos linguísticos, contribuem 

também com a análise do presente estudo. Isso porque alguns deles são exemplos de como 

conceitos da Linguística têm orientado questões específicas das provas de língua portuguesa 

do vestibular. 

Como proposto, o capítulo objetivou o primeiro nível de análise, que é a 

contextualização do período, e se referiu às ideias educacionais e linguísticas da época.  Para 

alcançar este objetivo, foram feitas a descrição do contexto educacional brasileiro, a 

contextualização da pesquisa linguística no Brasil e do quadro teórico orientador do ensino de 

português no período e a descrição da história do vestibular no Brasil. 

Concordamos com Swiggers (2009), quando fala que a complexidade do campo da 

Historiografia Linguística reside em sua interdisciplinaridade. O percurso histórico definido 
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para descrever as provas de língua portuguesa do vestibular é um quadro complexo, marcado 

por seu contexto político, social, econômico, educacional e metodológico. No entanto, nossa 

intenção não foi esgotar as possibilidades de interpretação, mas fazer um recorte na história, 

selecionando da vasta rede de fatores históricos aqueles que consideramos pertinentes para o 

objetivo deste estudo. 

O próximo capítulo apresenta a metodologia da pesquisa: o tipo e a natureza da 

pesquisa, o corpus analisado, a descrição do processo de coleta e análise dos dados. 
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2 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

 

2.1 Processo de coleta e análise dos dados 

 

 

 Orientada pela HL, esta pesquisa é documental, e seu corpus de análise compõe-se de 

provas de língua portuguesa, incluindo a prova de redação, do vestibular da UFSC dos anos 

1970 a 2010. Entendidas aqui como atividade linguística e, portanto, orientadas por 

concepções linguísticas e questões relacionadas ao ensino de línguas que passaram por 

momentos de diversificação teórica e metodológica.  

Como já referido, para fins de delimitação do objeto, este trabalho elege a 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) como recorte geográfico. A UFSC foi criada 

em dezembro de 1960, possui uma longa experiência e inegável importância no cenário local 

e nacional, são milhares de candidatos que todos os anos realizam seu concurso vestibular. 

O recorte histórico abrange o período de 1970 a 2010. A justificativa para iniciar com 

a década de 1970 pauta-se na disponibilidade de cópias dos vestibulares que possuíam provas 

de língua portuguesa. A prova de língua portuguesa mais antiga disponível para consulta foi 

uma cópia do vestibular de 1970, sendo o primeiro vestibular unificado da UFSC, ou seja, 

uma única prova para todos os candidatos de qualquer curso oferecido pela Universidade. 

A coleta das provas aconteceu em três etapas: a primeira, em março de 2012, foi 

realizada no site da Comissão Permanente de Vestibular (COPERVE). No banco de dados 

disponível no site, foi possível coletar as provas do período de 1998 até 2010. Encontram-se 

ali disponíveis, além de provas e gabaritos, o manual do candidato de cada ano, a avaliação 

geral de cada vestibular, provas comentadas e informações gerais. 

A segunda etapa refere-se à coleta das provas anteriores a esse período. Para saber da 

existência ou não dessas provas, entramos em contato com a COPERVE através de e-mail, 

ainda no mês de março. A resposta não demorou muitos dias. A orientadora pedagógica da 

COPERVE nos respondeu, falando da existência de um arquivo com provas mais antigas 

impressas, sem poder se referir a que período pertenciam, pois essa informação dependeria de 

uma pesquisa ao arquivo. O convite se deu para uma visita ao local em meados do mês de 

abril de 2012. No dia marcado, ao chegarmos ao local, as provas existentes já estavam 

separadas para que pudéssemos consultá-las. Constatamos, então, que as provas impressas 
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que compunham o arquivo eram de 1977 a 1997. As cópias das provas foram gentilmente 

providenciadas pela COPERVE. 

 Faltavam as provas de anos anteriores; foi sugerida pela COPERVE uma consulta à 

Biblioteca da UFSC. Assim iniciamos, já no fim de abril, a terceira etapa da coleta de dados. 

Feita a pesquisa na Biblioteca, nenhum exemplar de prova foi encontrado. Pedimos sugestões 

a um bibliotecário, que nos orientou a fazer uma consulta no site da Divisão de Arquivo 

Central da UFSC, que dispõe vários documentos históricos da UFSC digitalizados para 

consulta on-line. Não encontramos as provas de vestibular no site informado, então entramos 

em contato telefônico com a Divisão de Arquivo Central e agendamos uma visita para que a 

pesquisa fosse realizada no local, já que nem todos os documentos que o setor possui estão 

disponíveis on-line. Durante a visita, no mês de maio, recebemos, gentilmente, a orientação 

necessária por parte dos funcionários do setor para realizarmos a consulta, bem como o acesso 

aos arquivos que possivelmente poderiam guardar provas de vestibular. Na fase inicial de 

elaboração do projeto desta pesquisa, havíamos delimitado o período de 1960 a 2010 como 

recorte histórico, já que 1960 é o ano de criação da UFSC. No entanto, não encontramos 

nenhuma cópia de prova de língua portuguesa da década de 1960. Na pesquisa ao Arquivo 

Central da UFSC, entendemos o que a história do vestibular já havia informado: as provas 

desse período eram realizadas por Faculdades e constituíam-se de provas escritas e orais. As 

provas disponíveis no Arquivo Central eram das Faculdades de Farmácia e Odontologia, e os 

conteúdos eram de Física, Química e Biologia. Os arquivos das demais faculdades, como a de 

Filosofia, Ciências e Letras, não possuíam cópias de provas de seus vestibulares.  

Pensamos insistentemente em outras possibilidades de pesquisa, e a chefe da Divisão 

pediu alguns dias para rastrear algum arquivo relacionado. Ela localizou um arquivo da 

COPERVE e logo nos informou; mais uma vez fomos ao local. Encontramos, então, 

documentos relacionados ao vestibular de 1970, sendo o primeiro vestibular sob a 

responsabilidade da COPERVE, e também o primeiro vestibular unificado da UFSC, ou seja, 

uma prova para todos os candidatos de qualquer curso oferecido. Fazia parte do vestibular 

uma prova de língua portuguesa, sendo esta a prova mais antiga disponível para consulta. No 

entanto, era a única do período; não localizamos cópias dos anos de 1971 a 1976, portanto, a 

delimitação do período, que é de 1970 a 2010, apresenta este intervalo que não pode ser 

preenchido. Como corpus para análise, o trabalho conta, então, com 34 provas de língua 

portuguesa do vestibular da UFSC, sendo todos os vestibulares unificados e sob a 

responsabilidade da COPERVE. A coleta de dados foi concluída no fim de maio de 2012. 

Este trabalho divide-se em dois níveis de análise. O primeiro focaliza a dimensão 
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externa das provas, que é a contextualização do quadro teórico da pesquisa linguística no 

Brasil no período e as influências extralinguísticas (consideradas aqui as ideias pedagógicas 

vigentes no Brasil no período, a constituição da língua portuguesa como disciplina curricular 

e a história do vestibular). A descrição do contexto baseou-se na leitura de trabalhos que 

expressam o pensamento linguístico e educacional da época. Não foram muitas as referências 

encontradas, porém, mesmo em pouco número, as obras apresentaram volume e consistência 

suficientes para os objetivos deste trabalho. 

O segundo nível focaliza a dimensão interna das provas, que é a descrição de seus 

conteúdos, para, em seguida, relacioná-los ao quadro teórico linguístico e educacional do 

período. A análise descritiva das provas, portanto, objetiva extrair seus conteúdos e os 

possíveis princípios teóricos subjacentes. 

As categorias utilizadas para a descrição das provas foram adaptadas de Luna (2000)
3
, 

e são: conteúdo introdutório e conteúdo programático. Na categoria conteúdo introdutório, são 

exploradas informações que antecedem as questões das provas e foram consideradas 

relevantes para a descrição. Até o ano 1997, essas informações estão na própria prova, 

constam do título e de explicações sobre as questões e a prova em geral. A partir de 1998, 

essas informações estão no manual do candidato e em relatórios da COPERVE sobre as 

provas, que ficam disponíveis em seu site. Na categoria conteúdo programático, serão 

descritos os conteúdos que constituem as provas, e estão divididos em questões de múltipla 

escolha, discursivas e de redação. Questões específicas de Literatura não serão analisadas, por 

não serem objetivos desta pesquisa. É provável, também, que tenham influência teórica vinda 

do desenvolvimento dos estudos literários no Brasil, fato que deve implicar outro trabalho. 

Os dados foram organizados por décadas. Para esta escolha foram considerados 

períodos históricos abrangentes, passíveis de serem relacionados à rede de fatores que 

constituem sua manifestação. A descrição dos conteúdos que compõem as provas de cada 

década foi feita individualmente a partir das categorias adaptadas de Luna (2000). Este 

registro objetivou a verificação e a descrição dos conteúdos que emanam de cada questão. 

Como convém, a organização dos dados é sucedida pela apresentação e análise do corpus.  

No capítulo seguinte, inicialmente, apresentamos a descrição do conteúdo introdutório 

observado na década bem como a sua respectiva análise. Na sequência, a descrição do 

conteúdo programático de cada prova, que é ilustrado amplamente, e a síntese da descrição da 

                                                           
3
 Luna (2000) aplica estas duas categorias na análise de livros didáticos, e considera como Conteúdo Introdutório 

o conteúdo que antecede a apresentação formal do programa do livro, como página-título, o título e o subtítulo, o 

prefácio e os agradecimentos. Como Conteúdo Programático, o autor considera o conteúdo de ensino 

propriamente dito, como textos explicativos, exercícios, textos para leitura, etc. 
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década em um quadro são feitas. A discussão em si é por nós revelada imediatamente após a 

síntese da descrição. Reiteramos que a análise se faz com a retomada do contexto linguístico e 

educacional da época. Com base no referencial teórico procuramos explicar como as ideias 

linguísticas do período estão relacionadas à prática de seleção de conteúdos. Pela natureza 

historiográfica do trabalho, mantemos, na descrição dos conteúdos, a terminologia original, ou 

seja, aquela relacionada ao vocabulário disponível nas provas e nos demais documentos, 

como o Guia do Vestibulando, o programa de conteúdos e provas comentadas. 
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3 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

 

3.1 Provas de 1970 a 1980 

 

 

3.1.1 Conteúdo introdutório 

 

 

O conjunto de dados coletadas dessa década compõe-se especificamente dos cadernos 

de redação e da prova de língua portuguesa. A denominação que as provas recebem foi 

identificada como conteúdo introdutório. 

No ano de 1970, é a denominação “Artes e Comunicação” que aparece na prova que 

agrupa português e línguas estrangeiras. De acordo com o documento “Breve história do 

vestibular”, da COPERVE, a denominação refere-se à área do conhecimento, ou seja, entre 

1970 e 1975, o vestibular estava dividido em quatro áreas: Ciências Biológicas, Ciências 

Físicas, Ciências Humanas e Sociais, e Artes e Comunicação. 

Como já informado anteriormente, há um período de seis anos (1971 a 1976) do qual 

não conseguimos resgatar as provas para realizar a análise, por isso, o processo desse período 

não foi acompanhado. Na prova de 1977, já é possível observar a mudança na denominação 

que passa a ser “Prova de Comunicação e Expressão”. Compreendemos que essa alteração 

está relacionada ao contexto político e educacional da época, pois, segundo Soares (2004), foi 

a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 5692/71) que alterou a denominação da 

disciplina português nos diferentes graus de ensino. A nova LDB estabeleceu que à língua 

nacional fosse dado especial relevo “como instrumento de comunicação e como expressão da 

cultura brasileira” (SOARES, 2004, p. 57). 

A disciplina passou então, segundo a autora, a ser denominada “comunicação e 

expressão” nas séries iniciais do primeiro grau, “comunicação em língua portuguesa”, nas 

séries finais e “Língua Portuguesa e Literatura Brasileira” no então segundo grau. Soares 

(1998) observa que essas mudanças estavam relacionadas à intervenção do governo militar 

instaurado em 1964, e à teoria da comunicação que surgiu na década de 1970 e tornou-se 

nesse momento o quadro teórico referencial para a análise da língua.  

As demais informações que antecedem as questões das sete provas desse período são 

muito semelhantes. O seu objetivo é orientar o vestibulando sobre o caderno de provas, 
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gabarito, cartão-resposta, rascunhos, tempo para respostas, o que as tornam não relevantes 

para o nosso trabalho. 

 

  

3.1.2 Conteúdo programático 

 

 

A prova de 1970 constitui-se de 30 questões de múltipla escolha. A primeira parte, 

denominada “Redação para correção por meio de gabarito”, apresenta um texto dissertativo 

com sete lacunas para serem preenchidas por meio da seleção de proposições dadas. Para 

escolher a proposição que considerasse adequada, o candidato é orientado a observar a 

elegância da frase, palavras pouco adequadas ou excessivas, coerência da ideia, sequência, a 

mensagem do todo e a correção (ortografia, pontuação, colocação, regência, concordância). 

O mesmo texto da redação serve de base para uma questão sobre a tipologia textual 

(dissertação), uma sobre o título, uma de sintaxe e uma de semântica, somando, portanto, 11 

questões. A prova apresenta ainda cinco questões de semântica (duas delas com base em 

pequenos trechos de obras literárias), duas de estilística, quatro de morfologia, cinco de 

sintaxe e quatro de fonética/fonologia, estas com base em sentenças ilustrativas ou palavras. 

Abaixo, temos exemplos dessas questões: 

 

Questão 10 
O primeiro período dessa redação é: 
a) Composto por coordenação 
b) Composto por subordinação 
c) Simples 
d) Composto por coordenação e subordinação 
e) Composto 
 
Questão 11 
Dos conceitos de “civismo”, abaixo expressos, apenas um é claro e adequado, 
marque no quadro das respostas o n° e a letra correspondente: 
a) Civismo é a consciência pessoal de uma participação ativa na sociedade. 
b) Civismo é uma consequência da vida social. 
c) Civismo é prestar serviço militar e respeitar as leis. 
d) Civismo é trabalhar para a Pátria, visando interesses. 
e) Civismo é respeitar e prestigiar as autoridades.  
 
Questão 18 
O processo de formação do vocábulo “Planalto” constitui: 

      a) Justaposição 
b) Derivação 
c) Prefixação 
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d) Hibridismo 
e) Aglutinação 
 
Questão 29 
No linguajar popular às vezes observamos defeitos de pronúncia como, por exemplo: 
sastifeito em vez de satisfeito. Pergunta-se no presente caso, esse defeito constitui: 
a) Prótese                                     
b) Aférese 
c) Síncope 
d) Sístole 
e) Hipértese 
 

A prova de 1977 constitui-se de 35 questões de múltipla escolha, e não há questão de 

redação. Inicia-se com a leitura de um trecho literário que serve de base para as seis questões 

de interpretação, duas de estilística e duas de gramática. Há seis questões sobre 

conhecimentos específicos de literatura. Na sequência, com base em sentenças ilustrativas ou 

palavras, há duas questões de semântica, seis de morfologia, seis de sintaxe e cinco de 

fonética/fonologia. Exemplos: 

 

Questão 04 
Assinale a figura literária presente o 5º parágrafo (linhas 17 a 20): 
A) Hipérbole 
B) Ironia 
C) Eufemismo 
D) Reticência 
E) Prosopopéia 

 
Questão 5 

            Assinale a opção correta, quanto à ideia principal, do 1° parágrafo (linhas 1 a 6) e do 
            2° (linhas 7 a 12) 

1º parágrafo - 2° parágrafo 
a) Desânimo - Esperança 
b) Afobação - Calma 
c) Conformismo - Curiosidade 
d) Passividade - Atividade 
e) Desgraça - Ventura 
 
Questão15 
Na sequência abaixo, há uma única série de palavras sinônimas. Assinale-a: 
a) Avizinhar-se – achegar-se, apressar-se, acerca-se. 
b) Exigente, gritante, impertinente, implicante. 
c) Arreliado, aborrecido, exigente, arriado. 
d) Lerdo, complacente, tardo vagaroso. 
e) Laia, casta, espécie, estofo.  
 
Questão 20 

            Nas sequências abaixo, há uma em que todos os substantivos são masculinos. 
Assinale-a: 
A) dinamite, grama (relva), diagrama, dilema, diploma 
B) omoplata, epigrama, ágape, epiderme, trema 
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C) cal, telefonema, laringe, problema, eclipse 
D) plasma, sanduíche, telegrama, anagrama, pijama 
E) dó, hélice, tapa, regime, amídala 

 

A prova de 1978 possui 35 questões de múltipla escolha e uma questão de redação. 

Para a questão de redação, é dado um texto de Manuel Bandeira, para que, a partir dele, o 

aluno redigisse um trabalho observando: tema, título, letra legível e número de linhas (de 20 a 

30). Não há referência ao tipo de texto que deve ser escrito. Essa prova de redação, até onde 

pudemos entender, é a primeira da década que exige do aluno a escrita de um texto, já que a 

de 1970 foi corrigida por meio de gabarito. Para os anos subsequentes, a literatura sobre o 

vestibular nos informa que não houve a prova de redação, sendo retomada em 1978. Por essa 

razão, consideramos importante reproduzi-la aqui. 

 

QUESTÃO: REDAÇÃO 
 

INSTRUÇÕES: 
1) Leia o texto abaixo com muita atenção. 
2) Redija seu trabalho, concentrando-se no TEMA proposto pelo texto. 
3) Utiliza o verso desta folha como RASCUNHO. 
4) Sua redação NÃO pode ser uma reprodução fiel do texto. 
5) Dê um TÍTULO à sua redação. 
6) Ao passar o trabalho para afolha definitiva, lembre-se de:  
a - escrever com letra LEGÍVEL. 
b - utilizar caneta esferográfica AZUL ou PRETA. 
c - escrever no mínimo VINTE linhas. 
d - NÃO ultrapassar o espaço delimitado na folha. 
e - que uma redação de vinte linhas pode ser tão válida quanto uma de trinta. 
f - ASSINAR no local indicado. 

 
I) TEXTO 
Abençoado seja o camelô dos brinquedos de tostão: 
O que vende balõezinhos de cor 
O macaquinho que trepa no coqueiro 
O cachorrinho que bate com o rabo 
Os homenzinhos que jogam boxe 
A perereca verde que de repente dá um pulo, que engraçado! 
E as canetas-tinteiro que jamais escreverão coisa alguma! 
Alegria das calçadas. 
Uns falam pelos cotovelos: 
_ “O cavalheiro chega em casa e diz: Meu filho, vai 
buscar um pedaço de banana para eu acender o charuto. 
Naturalmente o menino pensará: Papai está malu...” 
Outros coitados, têm a língua atada. 
Todos porém sabem mexer nos cordéis com tino ingênuo de demiurgos de inutilidade. 
E ensinam no tumulto das ruas os mitos heróicos da meninice... 
E dão aos homens que passam preocupados ou tristes uma lição de infância. 
 
                                                                                    Manuel Bandeira 

Vocabulário: Demiurgo. S.m. criador 



59 

 

Na sequência, há um trecho de um texto literário e, antes das questões de múltipla 

escolha, há o subtítulo: Português. A prova apresenta uma estrutura interna bem definida: as 

questões de um a seis são de interpretação, de sete a 26 são de gramática (dividindo-se em 

uma de semântica, cinco de morfologia, dez de sintaxe e três de fonética) e de 27 a 35 sobre 

Literatura. O texto serve de base para as seis questões de interpretação e três de sintaxe; as 

demais têm como base uma sentença ou palavras ilustrativas. Não há questões sobre estilística, 

e o número de questões de literatura é maior com relação à prova anterior. Alguns exemplos 

de questões dessa prova: 

 

2) O fato de Lúcio ter transformado a vida e a paisagem no Marzagão é devido, 
fundamentalmente: 
A) a seu otimismo congênito  
B) à mudança de seu comportamento interior 
C) a seu casamento com filha de usineiro 
D) à colaboração dos proprietários 
E) à alegria que sempre lhe marcou a vida 
 
7) A sequência, em que há dois fonemas em cada palavra, é: 
A) som, das, dor, sol 
B) sua, seu, bem, meu 
C) que, tom, fim, lhe 
D) dos, nos, nas, sim 
E) vez, com, mas, não 
  
11) Nos períodos abaixo, há uma oração subordinada adjetiva em: 
A) Lúcio achava o sentido da vida, amando-a;...(linha 20) 
B) Faz tudo isso porque casou com filha de usineiro...(linha 17) 
C) Só desejava do passado a vida que não vivera. (linha 31) 
D)... sem saber que esse processo agia como a medicina dos sinapismos...(linha 24) 
E) A obra de um homem era maior que toda a obra de um povo. (linha 18) 
 
16) A série de palavras, formada por radical grego, é: 
A) acrobata, circunferência, calígrafo, idiota 
B) cosmético, permeável, crônica, patologia 
C) autógrafo, hidrofobia, micróbio, hipódromo 
D) agonia, ingerir, cacógrafo, idiossincracia 
E) antologia, intrometer, cefalite, ictiologia 
 

A prova de 1979, por sua vez, constitui-se de 30 questões de múltipla escolha e uma 

prova de redação, que segue o mesmo modelo do ano anterior, ou seja, é dado um texto 

literário para, a partir dele, o candidato escreva uma redação observando: tema, título, letra 

legível, número de linhas (de 20 a 30), relação e desenvolvimento das ideias. Não faz 

referência ao tipo de texto que deve ser escrito. 

As questões de múltipla escolha seguem o modelo do ano de 1978: seis questões de 

interpretação, uma o sobre tipo de composição do texto (narração, dissertação, discurso direto, 
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discurso indireto), oito de sintaxe (dessas duas com base em sentenças do texto), duas de 

semântica, duas de fonética/fonologia, cinco de morfologia (uma com base no texto), uma de 

estilística com base no texto literário e cinco de literatura. Apresentamos alguns exemplos 

dessas questões: 

 

1) O grande sonho da vida de Maneco Terra consistia em: 
A) ampliar sua plantação de milho, mandioca e feijão. 
B) comprar mais uma junta de bois. 
C) desenvolver a plantação de trigo. 
D) adquirir equipamento mecânico para sua lavoura. 
E) procurar condições para a criação de gado. 
 
9) Cada grupo abaixo é composto de palavras cognatas, EXCETO: 
A) corpanzil, incorpóreo, corporificar, corporação 
B) desanimado, animoso, anônimo, animadamente 
C) semente, semeadura, sêmen, sementeira 
D) terraplenar, extraterreno, enterrar, soterrar 
E) desnaturado, naturalização, sobrenatural, naturalidade. 

 
11)  A sequência em que a divisão silábica está correta é: 
A) se-me-a-du-ra, sul-cos, re-ju-ve-ne-scer, ca-mi-nha-va 
B) ar-ran-can-do, raí-zes, ab-sor-to,de-mo-ra-da-men-te 
C) tran-sa-ma-zô-ni-co, bis-a-vô, bis-ne-to, a-cha-do 
D) des-co-brir, sub-nu-tri-ção, des-le-al, de-so-be-de-cer 
E) ha-viam,pu-dés-se-mos, fer-ra-men-ta, ex-ci-ta-do. 
 
15) Assinale a ÚNICA adversativa no grupo de orações coordenadas abaixo: 
A) “...comprou sementes de trigo e conversou com alguns colonos...” (linha 2). 
B) Não esqueça o presente, que ela aniversaria amanhã. 
C) És inteligente, saberás, pois, decifrar o enigma proposto. 
D) Todo homem deverá ter coração sensível, ou não será homem. 
E) A beleza enche os olhos, o mérito, no entanto, enriquece a alma. 

 

A prova de 1980 define o tipo de texto que o candidato deve produzir: uma 

dissertação. A partir de um parágrafo dissertativo, que serve de conclusão, o vestibulando é 

orientado a elaborar uma dissertação, de modo a finalizar textualmente com a conclusão dada. 

As orientações da Redação esclarecem que os critérios avaliados são: adequação, título, tema, 

número de linhas (de 20 a 30), relação entre ideias do corpo e da conclusão do texto, estrutura 

dissertativa, letra legível e parágrafos. Abaixo, exemplificamos questão com o texto dado para 

a dissertação: 

 

Portanto, condicionado pelo automatismo dos testes escolares de múltipla escolha e pela 
passiva recepção da massa de informações áudio-visuais, o jovem de hoje não 
desenvolve hábitos de leitura nem de raciocínio interpretativo, ressentindo-se, 
conseqüentemente, de deficiências não só de percepção e de discernimento, como 
também de expressão oral e escrita. 
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As 30 questões de múltipla escolha dividem-se em: seis de interpretação, oito de 

sintaxe, quatro de morfologia, três de fonética e fonologia, uma de semântica, uma de 

estilística, uma questão múltipla sobre interpretação e estilística e seis de Literatura. A prova 

contém dois textos literários que servem de base para as questões de interpretação, estilística e 

duas de sintaxe. Exemplos de questões: 

 

2) O “bom-dia” do poeta expressa: 
A) Uma carinhosa saudação que dirigiu, de passagem, à moça que viu ao longe. 
B) Uma absurda mania que tinha o poeta de estar sempre repetindo “bom dia” em 

toda parte. 
C) Uma habilidade técnica de conquistar a moça ingênua que lhe sorria. 
D) Uma forma de disfarce da timidez do poeta que receia aproximar-se da moça. 
E) Um tentativa de comunicação mais profunda com seu semelhante. 

 
6) No verso 7, o vocábulo que classifica-se morfologicamente como: 

       A) Conjunção subordinativa causal 
       B) Partícula expletiva 
       C) Conjunção subordinativa final 
       D) Conjunção subordinativa integrante 
       E) Pronome relativo 
 

10) Assinale a sequência em que todas as palavras estão corretas quanto à 
acentuação gráfica: 

      A) Freqüência, pêlos (subst.), item, íons, faísca.   
B) Interim, rubrica, refém, nobel, bígamo. 
C) Refém, averigueis, linguística, erudito, têxtil. 
D) Avaro, íbero, arquétipo, necrópsia, eqüestre. 
E) Bíceps, vôo, espelho, água, baú. 
 
23) Observe os períodos abaixo: 
I) Falar muito ou bem não implica em ter idéias viáveis. 
II) Os heróis idealistas preferem morrer a fugir como covardes. 
III)Eu me simpatizo com você. 
IV) Preciso que você colabore conosco. 
V) Avisei-lhe a mudança dos horários. 
VI) Avisei-o  da mudança de horários. 
A alternativa em que os períodos estão corretos, quanto à regência é: 
A) I, II, IV, VI. 
B) I, III, V. 
C) II, V, VI 
D) II, III, VI 
E) I, II, IV, V 

 

 

O quadro abaixo sintetiza a distribuição dos conhecimentos requeridos nas provas, a 

quantidade e o tipo de textos presentes, o que permite visualizar melhor os conteúdos 

abordados nas provas da década.  
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Ano Redação 

Total de 

questões 

de 

múltipla 

escolha 

Gra-

mática 

Estilís-

tica 

Inter-

pretação 

de textos 

Outras 

Questões 

Litera-

tura 

Textos 

Presentes na 

prova 

 

1970 09 

(Questões) 

 

30 19 02    01 Dissertação 

03 Trechos 

Literários 

1977  35 21 02 06  06 01 Literário 

1978 Não faz 

referência 

ao tipo de 

texto 

35 20  06  09 02 Literários 

1979 

 

Não faz 

referência 

ao tipo de 

texto 

30 17 01 06 01(Recon-

hecimento 

do tipo de 

texto) 

05 03 Literários 

1980 Disserta-

ção 

30 16 01 06 01 

(Múltipla: 

Interp./Esti

lística) 

06 02 Literários 

01 

Dissertativo 

 

Quadro 1 - Conhecimentos requeridos nas provas de 1970 a 1980 
Fonte: Quadro desenvolvido pela pesquisadora com base na descrição das provas de Língua Portuguesa e 

Redação dos vestibulares da UFSC. 

 

 Realizada a devida descrição dos dados, passamos a algumas considerações sobre a 

respectiva análise. Como vimos, as provas da década de 1970 têm como parte inicial aquela 

de produção de texto, chamada de redação. A inclusão deste conteúdo nas provas a partir de 

1988, segundo Netto (1986), está relacionada à falta de domínio da língua escrita que 

apresentavam os ingressos na universidade, e que foi atribuída ao emprego de questões de 

múltipla escolha no vestibular. Essa discussão, inclusive, foi tema de redação na prova de 

1980. Para solucionar a situação, o Ministério da Educação instituiu, em 1976, um grupo de 

trabalho para aperfeiçoamento do ensino de Língua Portuguesa. Dentre as diversas sugestões 

apresentadas pelo grupo, uma delas, a inclusão da prova de redação no vestibular, foi 

implantada em 1977, através do Decreto 79.298, e passou a reger o vestibular a partir de 

1978. 

 
Em síntese, pode-se talvez assim explicar a inclusão de prova de redação no 

concurso vestibular: diante da denúncia de um problema – uso insatisfatório 

da língua escrita pelos estudantes – indicou-se o concurso vestibular não só 

como o principal culpado, por exigir apenas a habilidade de „fazer 

cruzadinhas‟, mas também como o principal responsável pela solução do 

problema: se o concurso vestibular inclui redação, os estudantes aprenderão 

a redigir (SOARES, 1978, p. 54). 

 

Os critérios adotados para a avaliação da redação na década foram: tema, título, letra 

legível, número de linhas (de 20 a 30), relação e desenvolvimento das ideias, adequação, 
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relação entre ideias do corpo e da conclusão do texto, estrutura dissertativa, parágrafos e 

linguagem clara e correta. A referência à noção de adequação e de relação e desenvolvimento 

das ideias pode ser caracterizada como o emprego de recursos de coesão e de coerência e, 

portanto, relacionada a uma orientação linguística. Para respaldar esta nossa interpretação, 

podemos retomar Soares (1978) para quem “Uma prova de redação tem por objetivo avaliar a 

habilidade de expressar-se por escrito com correção, clareza e organização adequada de 

ideias, não o conhecimento a respeito de determinado assunto” (p. 56).  

Embora algumas noções identificáveis com a Linguística possam ser encontradas nos 

conteúdos das provas da década de 1970, não podemos relacionar os demais conteúdos do 

referido corpus às contribuições da então ainda jovem ciência da linguagem no Brasil. 

Referimo-nos particularmente às questões de múltipla escolha, marcadas basicamente por 

conhecimento relativo à gramática normativa com referência à terminologia e pelo 

reconhecimento apenas da norma culta da língua. Para respondê-las, o candidato deveria ser 

um conhecedor das regras da gramática normativa.  

Pontuamos ainda que a presença preponderante dos textos literários, com exceção de 

apenas dois dissertativos que foram tema da redação, também marcaram as provas. Os 

poemas e trechos de romances foram predominantes e tiveram como funções servir de base 

para o tema da redação, para as perguntas de interpretação, algumas poucas de gramática e 

literatura. Percebemos, pelo predomínio, que o texto literário era tido como o modelo ideal 

tanto para ser lido como para ser seguido na escrita. Todos os textos eram verbais. Por sua 

vez, as questões de interpretação foram elaboradas e respondidas com base na leitura dos 

textos literários. Percebemos que objetivavam principalmente a identificação do sentido do 

texto “o que o autor quis dizer”, também de uma palavra ou expressão e a localização de uma 

informação explícita ou, com menos frequência, implícita.  

De acordo com Altman (2003) entendemos que, na década ,universidades e centros de 

pesquisa do país abrigavam um número crescente de estudiosos que se percebiam como 

linguistas. A Linguística no Brasil, institucionalizada em 1968, em meados de 1970 já se 

encontrava representada na maior parte das instituições públicas e particulares do país, o que 

permitiu a participação de muitos pesquisadores ligados a diferentes centros de produção 

linguística. Podemos entender, com base em Marcuschi (2002), que a Filologia, até então 

orientadora do estudo da língua sob a ideia de língua como fator de identidade e cultura 

nacional, expresso através de sua literatura, deu lugar, lentamente, ao estruturalismo 

linguístico. Os estudos diacrônicos foram cedendo lugar aos sincrônicos e a historicidade foi 

dando lugar à sistematicidade. “É o triunfo da ideia da língua como sistema de regras, que 
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poderia ser estudada imanentemente já que teria um determinado grau de estabilidade interna, 

estruturação e imanência significativa” (Ibid., p. 11). 

Altman (2003), ao analisar a produção científica da Linguística na década, já destaca 

no período o desenvolvimento de trabalhos voltados para a elaboração de gramáticas 

pedagógicas, o uso/variação da língua, a defesa de uma abordagem descritiva/explicativa, a 

revisão dos limites extensionais da análise do fato linguístico, dentre outros. Segundo a 

autora, muitos trabalhos tiveram motivação pedagógica. 

Se, por um lado, a pesquisa linguística no Brasil vivenciava o período descrito acima, 

o predomínio da gramática normativa e dos textos literários nas provas, bem como o fato de 

as ideias vindas da Linguística se relacionarem apenas à parte das provas da década de 1970, 

pode ser explicado também pelo contexto educacional do período. Como fundamentado em 

Saviani (2008), o início da década de 1970 revelava o objetivo perseguido pelo governo 

militar: o desenvolvimento econômico com segurança. O papel da educação era visto como 

importante no desenvolvimento e consolidação desse objetivo. A orientação pedagógica do 

período ficou conhecida como “pedagogia tecnicista”, com base no pressuposto da 

neutralidade científica, da racionalidade, eficiência e produtividade, objetivava tornar o 

processo educativo objetivo e operacional.  

Nesse contexto, segundo Soares (2004), o ensino de português na escola também 

sofreu profundas mudanças com a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 

5692/71). Em tese, a partir da referida Lei, a disciplina passou a ser orientada pela teoria da 

comunicação, que surgiu na década de 1970 e tornou-se nesse momento o quadro teórico 

referencial para análise da língua. Os objetivos da disciplina, segundo a autora, passaram a ser 

pragmáticos e utilitários, “trata-se de desenvolver e aperfeiçoar os comportamentos do aluno 

como emissor e recebedor de mensagens, através da utilização e compreensão de códigos 

diversos - verbais e não verbais” (SOARES, 2004, p. 169). De acordo com a autora, surgiu 

nesse período a polêmica sobre ensinar ou não gramática no ensino fundamental. 

 
Fica claro que novas condições sociopolíticas trazem nova concepção de 

linguagem: de um lado, a nova clientela que a escola passa a abrigar; de 

outro lado, nova orientação para o papel da escola e do ensino, como 

decorrência de um novo regime político. Se a concepção de língua como 

sistema era adequada a um ensino de português dirigido a alunos das 

camadas privilegiadas, em condições sociopolíticas em que cabia à escola 

atender a essas camadas, ela torna-se inadequada a um ensino de português 

dirigido a alunos das camadas populares, aos quais a escola passa também 

servir, e em condições sociopolíticas em que é imposto um caráter 

instrumental e utilitário ao ensino da língua (SOARES, 1998, p. 57).   

 



65 

 

Entendemos a partir da descrição acima, que a política educacional ao conceber a 

língua materna “como instrumento de comunicação e como expressão da cultura brasileira” 

(SOARES, 2004, p. 57), também não teve influência plena da pesquisa linguística no período, 

pois desconsiderou outros estudos e noções sobre a língua que eles veiculam. 

Podemos sintetizar que a década de 1970 passou por profundas transformações no 

contexto político, social, educacional e linguístico. A intervenção do governo militar foi 

considerada um fator determinante nessas transformações. As provas de língua portuguesa do 

vestibular da UFSC refletem algumas dessas mudanças no que diz respeito à sua execução, 

denominação e seleção de conteúdos. As contribuições da Linguística para o ensino de 

português não são plenas na década de 1970 por se tratar de um processo, podemos dizer, 

iniciante, marcado por formação de professores, institucionalização da disciplina e produção 

científica. 

 

 

3.2 Provas de 1981 a 1990 

 

 

3.2.1 Conteúdo introdutório 

 

 

O conjunto de cópias de provas da década compõe-se especificamente dos cadernos de 

redação e da prova de língua portuguesa. Por isso, não há outras informações sobre as provas 

do período. Foram consideradas como conteúdo introdutório as variações quanto à 

denominação e divisão interna das provas, que são:  

 

 De 1981 a 1983, “Comunicação e Expressão” é o título do conjunto de provas que 

abrangem língua portuguesa e línguas estrangeiras. A prova de língua portuguesa é 

dividida internamente em: “Redação”, “Língua Portuguesa e Literatura Brasileira” 

e a prova de 1983 apresenta, ainda, “Questões Discursivas de Língua Portuguesa”. 

 De 1984 a 1986, a denominação fica relacionada às divisões da prova, que são: 

“Prova de Redação”, “Prova de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira”, 

“Questões Discursivas de Língua Portuguesa”. 

 De 1987 a 1990, as divisões são: “Prova de Redação” em 1987 e 1988, “Questão de 

Redação” em 1989 e 1990, e “Língua Portuguesa e Literatura Brasileira”. 
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A mudança na denominação da prova de “Comunicação e Expressão” para “Língua 

Portuguesa e Literatura Brasileira” pode ser compreendida com base no contexto educacional 

do período. Segundo Soares (2004), na segunda metade dos anos 1980, as disciplinas dos 

currículos de ensino fundamental e médio sob as denominações comunicação e expressão e 

comunicação em língua portuguesa foram substituídas pela denominação Português, através 

de medida do Conselho Federal de Educação que respondeu aos protestos da área 

educacional.  

 
Na verdade, os protestos contra as denominações comunicação e expressão e 

comunicação em língua portuguesa não representavam apenas um desejo de 

retorno à denominação anterior, português, mas significavam a rejeição de 

uma concepção de língua que já não encontrava apoio nem no contexto 

político e ideológico da segunda metade dos anos 1980 (época da 

redemocratização país) nem pelas novas teorias desenvolvidas na área das 

ciências linguísticas que então começavam a chegar ao campo do ensino da 

língua materna (SOARES, 2004, p. 171). 

 

As “Questões Discursivas de Língua Portuguesa”, que foram inseridas nas provas a 

partir do ano 1983, também estão relacionadas ao contexto educacional. Segundo Netto 

(1986), após a denúncia nos meios de comunicação a respeito da falta de conhecimento sobre 

a língua materna que os alunos apresentavam no vestibular e no ensino superior, o MEC 

instituiu, em 1976, um grupo de trabalho para aperfeiçoamento do ensino de Língua 

Portuguesa. Dentre as diversas sugestões apresentadas pelo grupo, uma delas foi a inclusão da 

prova de redação no vestibular, como já observamos na análise da década anterior. Outras 

mudanças a partir dessas orientações seriam implantadas por meio de portarias em anos 

subsequentes, dentre elas, a ampliação do número de questões discursivas, que foram 

observadas nas provas de 1984 a 1986.  

 

 

3.2.2 Conteúdo programático 

 

 

Na prova de 1981, em “Redação”, o candidato é orientado a elaborar uma dissertação 

sobre o tema dado a partir de dois parágrafos de um texto informativo. Nas orientações, ficam 

definidos como critérios para avaliação: título, tema, número de linhas (mínimo de 20 linhas), 

estrutura dissertativa, letra legível e parágrafos.  
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As 30 questões de múltipla escolha recebem o subtítulo “Língua Portuguesa e 

Literatura Brasileira”, dividindo-se em: três de interpretação de textos, oito de sintaxe, quatro 

de morfologia, três de fonética e fonologia, duas de estilística e dez de Literatura. Além do 

texto informativo, que serve de base para a redação, há dois textos literários para as questões 

de interpretação, uma de estilística e uma de morfologia. Abaixo, alguns exemplos dessas 

questões: 

 
1) Assinale com V as afirmações verdadeiras e com F as falsas:  
(  ) O nascimento do menino foi festejado por familiares e vizinhos. 
(  ) O menino fala antes da idade em que a criança normalmente aprende a fazê-lo. 
(  ) Os vizinhos presentearam o menino com calções. 
(  ) O pai e a mãe manifestaram-se apreensivos quanto ao futuro do menino. 
A sequência correta das letras de cima para baixo, é: 
A) F,F,V,F,V 
B) V,F,V,F,F 
C) V,V,F,V,F 
D) V,V,F,V,F 
E) F,V,F,V,F 
 
9) A única alternativa que apresenta palavras com encontro consonantal e dígrafo é: 
A) trabalhava 
B) carrinhos 
C) graciosa 
D) cadeirinha 
E) prognosticava 
 
11) Assinale o período em que os pronomes oblíquos estão colocados 
INCORRETAMENTE: 
A) Diria-se que tudo fez-se como quis o Destino. 
B) Todos que o conhecem respeitam-no muito. 
C) Não me querem contar a verdade, mas eu o exijo! 
D) Lavado, enfaixavam-me e cada qual prognosticava a meu respeito o que lhe 
quadrava ao sabor. 
E) Escuta-me: não é possível abandoná-los agora. 
 
12) Aponte a alternativa cujas palavras são respectivamente formadas por 
justaposição, aglutinação e parassíntese: 
A) varapau – girassol – enfaixar 
B) pontapé – anoitecer – ajoelhar 
C) maldizer – petróleo – embora 
D) vaivém – pontiagudo – enfurecer 
E) penugem – plenilúnio - despedaçar  

 

Em 1982, a prova de redação seguiu o mesmo modelo, ou seja, a partir de dois 

parágrafos de um texto dissertativo, o vestibulando é orientado a elaborar uma dissertação 

sobre o tema. Os critérios avaliados foram: título, tema, número de linhas (mínimo de 20 

linhas), estrutura dissertativa, letra legível e parágrafos.  
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A prova apresenta 15 questões de múltipla escolha com o subtítulo “Língua 

Portuguesa e Literatura Brasileira”, que se dividem em: uma de interpretação de textos, quatro 

de sintaxe, duas que contemplam morfologia e fonética, duas de morfologia, uma de 

semântica e estilística e cinco de Literatura. A prova traz um texto informativo para o tema da 

redação e um texto literário para as questões de interpretação e para quatro de gramática. 

Exemplos de questões da prova: 

 

01) Assinale as afirmações CORRETAS, em relação ao texto, e some os valores que 
lhes são atribuídos: 

01. O mundo e a sociedade, sem se darem conta do fato, causaram o sofrimento do 
“ser humilde” do poema. 

02.  O título “Vila Obscura” refere-se a alguém que viveu pobre e desconhecido, sem 
grande cultura nem maiores aspirações. 

04. O autor sugere que o sofrimento purificou os sentimentos e a vivência. 
08. O poema traduz um confronto entre a vivência individual e intima do poeta e seu 

relacionamento com o mundo exterior e social. 
16. A solidão, a angústia e a incompreensão constituem sentimentos destacados no 

texto. 
 
04) Assinale as opções CORRETAS e some os valores que lhes são atribuídos: 
01. São substantivos diminutivos: libreto, gotícula, nódulo. 
02. As palavras embriagado e atravessaste têm a seguinte divisão silábica: em-bri-a-

ga-do; a-tra-ves-sas-te. 
04. A palavra humildescontém oito letras e cinco fonemas. 
08. Em oculto e apunhalou encontram-se, respectivamente, um encontro 
consonantal e um dígrafo. 
16. A palavra trágicos tem acento gráfico por ser paroxítona em os. 

 
10) Assinale as alternativas gramaticalmente CORRETAS e em seguida faça a 
adição dos valores a elas atribuídos: 
01. Vi ontem nosso mais jovem poeta ilhéu. 
02. Refiro-me àquele jovem poeta caçadorense. 
04. Ele não queixa-se nunca de seu trabalho. 
08. Corri para ajudá-lo, quando o vi à porta. 
16. Pouco conhece-se a respeito de Letícia. 
32. Jamais te diria tamanha mentira! 
 
11) Assinale as alternativas gramaticalmente CORRETAS e depois faça a soma dos 
valores a elas atribuídos: 
01. Estas poesias são para eu ler hoje? 
02. Ele trouxe consigo mesmo um volume de Poesias Completas de Cruz e Sousa. 
04. Perdoei Paulo tanto esquecimento. 
08. Prefiro ler o livro a assistir ao filme. 
 

Na prova do ano 1983, o texto que apresenta o tema da Redação é o Artigo 1º da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) – ONU (Organização das Nações 

Unidas). São dados também três enfoques para o tema: 
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Enfoques: 
- Aos direitos correspondem deveres. 
- Direitos e deveres são, apenas, questão de lei ou também de “consciência”? 
- Liberdade pressupõe responsabilidade. 
 

O vestibulando é orientado a “elaborar uma dissertação” a partir de um dos enfoques. 

Segundo as instruções, os critérios avaliados seriam: título, tema, número de linhas (mínimo 

de 20 linhas), estrutura dissertativa, letra legível, parágrafos e linguagem clara e correta.  

Após a redação, a prova apresenta o subtítulo “Questões Discursivas de Língua 

Portuguesa”. Esta parte apresenta cinco questões discursivas sobre acentuação gráfica, crase, 

morfologia, regência, concordância e colocação pronominal. Para cada questão, há uma 

sentença que deveria ser corrigida, se necessário, para em seguida ser justificada. Abaixo um 

exemplo das questões: 

 

1ª QUESTÃO DISCURSIVA 
Reescreva o período abaixo, CORRIGINDO-O, se necessário, quanto à 
ACENTUAÇÃO GRÁFICA E CRASE. JUSTIFIQUE, mesmo se você não fizer 
correção. 
Ele ia, pouco à pouco, falando aquela linguagem monossilábica, e à seus pés, a 
cachorra esgaravatava a sêca vegetação. 
Correção: 
Justificativa: 

 

Na sequência, o subtítulo “Língua Portuguesa e Literatura Brasileira” inicia com um 

trecho de um romance e apresenta dez questões de múltipla escolha, que se dividem em: duas 

de interpretação do texto, uma de interpretação que também contempla estilística, uma de 

sintaxe a partir de sentenças do texto, uma que contempla morfologia e fonética, uma de 

fonética e quatro de Literatura. Quanto à presença de textos, a prova traz um Artigo da DUDH 

para a escrita da redação e um texto literário para as questões de interpretação e uma de 

gramática. Alguns exemplos de questões de múltipla escolha:  

 

3) Analisando o texto dado, assinale as passagens seguintes que justificam a atitude 

de Fabiano corrigir-se: “Fabiano, você é um homem” (l.8) para “Você é um bicho, 
Fabiano” (l.16) e some os valores das passagens assinaladas: 
01. “Vivia longe dos homens, só se dava bem com animais” (l.40). 
02. “... descobria-se, encolhia-se na presença dos brancos e julgava-se cabra” (l. 12-
13). 
04. “A sina dele era correr mudo, andar para cima e para baixo, à toa...” (l.32-33). 
08. “... passara uns dias mastigando raiz de imbu e sementes de mucunã” (l. 21-22). 
16. “... era apenas um cabra ocupado em guardar coisas dos outros” (l. 10-11). 
32. “Na verdade falava pouco” (l. 45). 
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4) Assinale as opções CORRETAS e some os valores que lhe são atribuídos. 
01. Em “Os seus pés duros quebravam espinhos e não sentiam a quentura da terra” 
– os verbos são transitivos diretos. 
02. Na linha 5 “... esgaravatou as unhas sujas -” a palavra grifada é sujeito da frase. 
04. Na linha 9 “... notou que os meninos estavam perto...” a oração grifada é 
subordinada adjetiva. 
08. No parágrafo “Chape- chape. As alpercatas batiam no chão rachado. O corpo do 
vaqueiro derreava-se, as pernas faziam dois arcos, os braços moviam-se 
desengonçados. Parecia um macaco” – há cinco orações. 
16. Em “- Você é um bicho, Baleia” o termo grifado é um vocativo. 
  
5) Com relação à ESTRUTURA FONÉTICA assinale as alternativas CORRETAS e 
depois faça a soma dos valores que lhes são atribuídos. 
01.Em bicho e quipáshá, respectivamente, um dígrafo e um encontro consonantal. 
02.As palavras gutural, linguagem, animais e vaqueiro possuem ditongo. 
04. Contêm hiato as palavras vivia, raízes e ruivos. 
08. As palavras gratuito, circuito e fortuito estão grifadas corretamente quanto à 
ortoepia e prosódia. 
16. Em goiabas, meias, Uruguai e saguão há tritongos. 
32. A palavra bicharada tem 9 letras e 8 fonemas. 

 

A prova do ano 1984 apresenta um pensamento de Gandhi para o tema da Redação:  

 

“Não há instituição humana que não tenha os seus perigos. Quanto maior a 
instituição, maiores as chances de abusos. A democracia é uma grande instituição e 
por isso mesmo está sujeita a ser consideravelmente abusada. Mas o remédio não é 
evitar a democracia e sim reduzir ao mínimo a possibilidade de abuso”.  (As Palavras 
de GANDHI – Texto selecionado por Richard Attenborough. 3ª ed. Rio de Janeiro, 
Editora Record, s.d., p. 39). 
 

Segundo as instruções, os critérios avaliados são: título, tema, número de linhas 

(mínimo de 20 linhas), estrutura dissertativa, letra legível, parágrafos e linguagem clara e 

correta.  

Na sequência, sob a denominação “Língua Portuguesa e Literatura Brasileira” há uma 

crônica e dez questões de múltipla escolha, que se dividem em: três de interpretação, uma de 

sintaxe, uma de morfologia, uma de fonética e quatro de Literatura.  As questões de gramática 

foram elaboradas com base em sentenças do texto. 

Em “Questões Discursivas de Língua Portuguesa” há, como no ano anterior, cinco 

questões discursivas sobre acentuação gráfica, crase, morfologia, regência, concordância e 

colocação pronominal. Para cada questão, há uma sentença a ser corrigida, se necessário, para 

em seguida ser justificada. Abaixo exemplos das questões: 

 

16. Assinale as afirmações CORRETAS, em relação ao texto, e some os valores que 
lhes são atribuídos: 
01. Um homem morre de fome, porque ninguém o socorreu. 
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02. Quando a ambulância do Pronto Socorro pretendia socorrê-lo, ele já morrera. 
04. Várias pessoas deixaram de socorrer o homem, porque este não pôde ser 
identificado. 
08. Toda a responsabilidade pela morte do homem coube à Delegacia de 
Mendicância, uma vez que esta era “especialista em homens que morrem de fome”. 
16. As únicas pessoas que , diretamente, prestaram assistência ao pobre homem 
foram os comerciantes. 
 
19) Com relação à estrutura morfológica, assinale as alternativas CORRETAS e 
depois faça a soma dos valores que lhes são atribuídos. 
01. Em “... uma ambulância do Pronto Socorro e uma radiopatrulha foram ao local...” 
as palavras sublinhadas são compostas por aglutinação. 
02. Em “Um homem de cor branca, 30 anos presumíveis, pobremente vestido, 
morreu de fome, sem socorros, em pleno centro da cidade...” as palavras 
sublinhadas são preposições. 
04. Na palavra “anormal” o a é um prefixo latino que indica afastamento. 
08. Os verbos morrer, aceitar e suprimir possuem mais de uma forma de particípio. 
16. Em “As autoridades nada mais puderam fazer” a desinência número-pessoal da 
palavra sublinhada é –m. 
32. Quanto ao gênero, os substantivos: “jornal, cal, jacaré, cliente e criança” são 
respectivamente: masculino, feminino, epiceno, comum de dois, sobrecomum. 
64. O substantivo molho é coletivo de frutas. 
 
20) Assinale as opções CORRETAS e some os valores que lhe são atribuídos: 
01. Na linha 07 “auxílio ao homem que acabou morrendo de fome”, o termo 
sublinhado é uma conjunção subordinativa causal.  
02. Em “Leio no jornal a notícia de que um homem morreu de fome” os termos 
sublinhados são, respectivamente, objeto direto e objeto indireto. 
04. Em Eles preferiram chamar o pronto socorro do que ajudar ... a regência do 
verbo preferir está correta. 
08. A oração que inicia com conjunção coordenativa é classificada como “oração 
coordenada assindética”. 
16. Em “O projeto discutido na Câmara é passível de emendas”, a expressão 
sublinhada é um complemento nominal. 
32. Em Vossa Excelência poderia ser mais justo na apreciação dos fatos, há 
concordância ideológica. 
 
3ª QUESTÃO DISCURSIVA 
 
Reescreva o período abaixo. CORRIJA-O, se necessário, quanto à CONJUGAÇÃO 
VERBAL. JUSTIFIQUE, porém, SEMPRE a sua resposta. 
A Legião Brasileira de Assistência interviu, finalmente, nos problemas do Nordeste. 
 
Correção: 
 
Justificativa: 

 
 

Em 1985, a prova é muito semelhante às anteriores, ou seja, a divisão interna com 

base nos conteúdos é bem marcada. Na prova de redação, o vestibulando é orientado a 

desenvolver uma “Redação Crítica” a partir da pergunta: “Você concorda com as ideias 

expressas no texto a seguir?”. Um texto de opinião em que o principal tema é a liberdade. Os 
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critérios avaliados são: título, tema, número de linhas (mínimo de 20 linhas), letra legível, 

parágrafos e linguagem clara e correta.  

A prova de “Língua Portuguesa e Literatura Brasileira” inicia com um texto literário, 

um conto, seguida de três questões de interpretação, uma de morfologia, uma de sintaxe e 

uma de fonética e três de literatura. Sentenças do texto também servem de base para as três 

questões de interpretação e duas de gramática. Em “Questões Discursivas de Língua 

Portuguesa”, a prova apresenta três questões que abordam regência, concordância e 

pontuação. Alguns exemplos de questões: 

 

18) Assinale os enunciados que, de acordo com o texto, estiverem  CORRETOS e 
some os valores a eles atribuídos. 
01. Como era pequena, a cidade era a sede da comarca. 
02. Malgrado o seu tamanho, a cidade era a sede da comarca. 
04. Nas linhas 14 e 15 observa-se o período “Pelo vento (...) pressentia-se próxima a 
cidade”. Este elemento – vento – é uma constante no texto. 
08. Volubilidade é um termo que define tanto o vento, quanto a justiça dos homens. 
16. A cidade, poeticamente evocada como a capital do vento, torna-se, agora, 
irreconhecível à personagem. 
32. Delimitar a culpa ou a inocência de alguém, em face das leis humanas, é tarefa, 
segundo o engenheiro, muitas vezes sutil. 
 
19) Marque as alternativas VERDADEIRAS  e faça, a seguir, a soma dos valores que 
lhes são atribuídos: 
01. Há três modos verbais em português: o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. 
02. São vocábulos cognatos: corrida, corrimento, corredor, percurso e percorrer. 
04. As palavras publicidade e repouso são formadas, respectivamente, por derivação 
sufixal e prefixal.  
08. Nas linhas 28 e 29 – “Seria mesmo crime o que praticara? Os homens inventam 
leis, modificam à vontade os códigos” -  as palavras sublinhadas são todas 
substantivos. 
16. Em “A locomotiva ofegava entre margens de bananeiras” a desinência modo-
temporal do vocábulo sublinhado é – ava. 
32. O plural de cidadão, órfão, alemão e coração é, respectivamente, cidadãos, 
órfãos, alemães e corações. 
 
21) Assinale as opções CORRETAS e some os valores que lhes são atribuídos: 
01. Na sequência a seguir, todas as palavras possuem Dígrafos: amanhã, 
passageiro, manchete, serra e folha. 
02. As palavras paralização, análise, privilégio, expontânea e enchente estão escritas 
corretamente.  
04. As palavras seguintes estão corretas quanto à acentuação gráfica: atrás, próprio, 
Biguaçú, itens, vocês e herói. 
08. Em vício e fotografia há, respectivamente, um Ditongo e um Hiato. 
16. As palavras comboio, turbilhão, pressentia e próxima têm o mesmo número de 
sílabas. 
32. As palavras transitando e recolhessem têm a seguinte divisão silábica: trans-i-
tan-do e re-co-lhes-sem. 
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2ª QUESTÃO DISCURSIVA 
Reescreva o período abaixo. CORRIJA-O, se necessário, quanto à 
CONCORDÂNCIA. JUSTIFIQUE, porém, SEMPRE a sua resposta: 
É proibido a entrada de pessoas estranhas no recinto. 
CORREÇÃO: 
 
JUSTIFICATIVA:  
 
 

A prova de 1986 é composta de “Prova de Redação”, “Prova de Língua Portuguesa e 

Literatura Brasileira”, que tem dez questões de múltipla escolha, e “Prova Discursiva de 

Língua Portuguesa”, com cinco questões dissertativas. A prova de redação não mencionou o 

tipo de texto a ser escrito. No entanto, nos critérios de avaliação, pontuou: “Não se aceitará 

redação em verso!”. Os critérios de avaliação contemplam: título, tema, número de linhas 

(mínimo de 20 linhas), letra legível, parágrafos e linguagem clara e correta. O tema é dado a 

partir da pergunta:  

 
“O curso que você pretende fazer é realmente aquele com o qual você sempre 
sonhou, ou você quer entrar na universidade apenas para „subir na vida‟?” 

 

O texto presente na “Prova de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira” é um poema. 

As questões de múltipla escolha dividem-se em: três de interpretação, uma de morfologia, 

uma de sintaxe, uma que contempla morfologia e fonética, três de Literatura, uma de 

Literatura que também contemplou estilística. As cinco questões discursivas abordam 

colocação pronominal, concordância, crase e regência. Alguns exemplos de questões da 

prova: 

 

17) Assinale os enunciados CORRETOS e some os valores correspondentes: 
01. Na 3ª estrofe, mais precisamente nos versos 14 e 15, Fernando Pessoa revela 
profunda mágoa ante o pouco caso que espanhóis e portugueses fazem do rio da 
sua aldeia. 
02. A idéia central do texto é o sentimento de patriotismo, pois, para o Poeta, 
Portugal é o grande descobridor da América. 
04. Pessoa critica duramente aqueles portugueses que foram à América só para 
fazerem fortuna – observe, nesse sentido, os versos 17 e 18. 
08. Há no poema uma velada crítica aos saudosistas das glórias pátrias, tal é a 
passagem expressa no verso 6, segunda estrofe. 
16. Para o Poeta, o conceito de beleza não está na tradição e progresso do rio Tejo, 
mas sim, na propriedade e simplicidade do rio de sua aldeia. 
32. A aparente contradição em sero rio da aldeia do Poeta maior que o rio Tejo 
explica-se pelo fato de o segundo pertencer a mais gente: versos 14 e 15. 
 
20) Em relação à ESTRUTURA SINTÁTICA, marque as alternativas VERDADEIRAS. 
Depois some os valores. 



74 

 

01. O período “Mas poucos sabem qual é o rio da minha aldeia, e donde ele vem” é 
composto de 02 (duas) orações. 
02. Verbo transitivo é verbo de predicação incompleta e, como tal, requer 
complemento verbal (objeto direto e/ou indireto). 
04. Quando a oração apresenta verbo de ligação e predicativo do sujeito, tem-se 
predicado nominal. Então, a oração “Milhares de peixes saltavam nas ondas da maré 
– enchente” tem predicado nominal. 
08. Na frase “E o cara-de-pau ainda se declara inocente!”, o termo sublinhado é 
agente da passiva. 
16. Em “Meu bem, é claro que a telefonista não estava trabalhando, não é, bem?”, a 
oração “que a telefonista não estava trabalhando” é sujeito da oração “é claro”. 
32. A oração “E navega nele ainda a memória das naus” tem predicado verbal. 
64. Em “dirijo-me a Vossa Senhoria para convidar-te para meu aniversário”, não há 
erro de concordância. 

 
21) Assinale as alternativas VERDADEIRAS. Depois some os valores que lhe são 
atribuídos. 
01. A palavra peças se pronuncia com a vogal tônica fechada. 
02. Em “O marido a ameaçou de morte”, existem um artigo masculino e um artigo 
feminino. 
04. Na frase “Por que esse esforço, essa correria, essa luta desumana?”, o adjetivo 
permanece no singular, pois se refere a substantivos com significados semelhantes. 
08. A palavra assessoria tem: 10 letras, 08 fonemas, 05 sílabas, 01 hiato. 
16. Egoísmo, juízes, Luís, feiúra, gaúcho são palavras acentuadas com base na 
mesma norma ortográfica. 
32. Analisando o sufixo – ário em empresário, herbário, vocabulário, primário, 
verifica-se que ele significa, respectivamente: profissão, lugar, porção, quantidade. 
64. A frase “Te deita aí e espere” observa as normas gramaticais de língua culta. 
 
4ª QUESTÃO DISCURSIVA: 
Reescreva o período abaixo, ASSINALANDO todas as ocorrências de CRASE. Em 
seguida, JUSTIFIQUE a correção feita. 
 
Amarrou as tranças, uma a outra, a moda campestre, a fim de ir a festa junina. 
 
Correção: 
Justificativa:  
 
 

Em 1987 o caderno de provas de língua portuguesa é composto pela “Prova de 

Redação”, cujo tema foi dado a partir da pergunta: “Quem é você?”. Não indica o tipo de 

texto a ser escrito, porém um dos critérios de avaliação define que não pode ser em versos. Os 

demais critérios de avaliação são: título, tema, número de linhas (mínimo de 20 linhas), letra 

legível, parágrafos e linguagem clara e correta. A “Prova de Língua Portuguesa e Literatura 

Brasileira” compõe a segunda parte do caderno. É composta por um texto, um conto, e por 15 

questões de múltipla escolha, divididas em: quatro de interpretação, uma de fonética, uma de 

morfologia, três de sintaxe, uma que contempla morfologia, sintaxe e fonética, quatro de 

literatura e uma de literatura que também contemplou estilística. Alguns exemplos de 

questões: 
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19) Assinale as alternativas VERDADEIRAS. Depois some os valores que lhes são 
atribuídos. Pela leitura do 5º parágrafo, sabe-se que: 
01. A visão da estátua de Colombo diante do mar, na Califórnia, fez a autora mudar 
os conceitos que tinha formulado, quando criança, sobre o navegador. 
02. Colombo acabou miseravelmente porque era um lutador incansável. 
04. A história destrói os ídolos da infância. 
08. Os sentimentos de generosidade e dignidade da infância são, muitas vezes, 
obscurecidos pelos interesses da vida adulta. 
16. Colombo merece glória maior por ter ensinado a arte de cumprir um destino 
grandioso e amargo do que por ter descoberto a América. 
32. Os símbolos são meios de aprendizagem das crianças. 
 
22) Analise as alternativas e assinale as CORRETAS. A seguir, some os valores. Em 
relação ao período “A infância é generosa e tem sentimentos de dignidade que os 
interesses da vida adulta muitas vezes obscurecem”, podemos dizer que: 
01. Há 03 (três) orações porque há 03 (três) verbos. 
02. A primeira e a segunda orações são coordenadas sindéticas alternativas. 
04. A oração “que os interesses da vida adulta muitas vezes obscurecem” é 
subordinada adverbial consecutiva. 
08. O termo “generosa” tem a função de predicativo do sujeito. 
16. O sujeito da segunda oração esta subentendido na primeira e é representado 
pela palavra “generosa”.  
32. A expressão “sentimentos de dignidade” funciona como objeto direto. 
64. A palavra “adulta” exerce a função de adjunto adverbial. 
 
24. Marque as opções que estiverem CORRETAS quanto à concordância, regência e 
colocação, somando-lhes os valores. 
01. Colombo realizou seu sonho, viajando com caravelas e barcos doadas pelos reis 
da Espanha. 
02. Carga de cereais, instrumentos de navegação, equipamentos de emergência, 
pertences pessoais da tripulação, tudo foram perdidos no naufrágio do navio grego 
no porto de Imbituba. 
04. A navegação espacial sofreu um grande impacto com o acidente da Challenger. 
08. Em “Os astronautas começam a rodar nos ares”, o verbo rodar rege a preposição 
em. 
16. Em “Nave e módulo transitam fora de rota, no espaço, a espera da auto-
destruição”, a expressão “a espera” não é craseada porque “espera” é verbo. 
32. Em “Não se realizaria a travessia do Atlântico se Colombo não fosse um 
sonhador”, a colocação do pronome em próclise está perfeitamente de acordo com o 
que estabelece a norma gramatical.  
 
25. Assinale somente as frases que estão CORRETAS de acordo com as normas 
gramaticais da língua culta. 
01. Diga ao teu patrão que estou fazendo uma pesquisa sobre hábitos da população. 
02. Se não fosse o mal tempo, provavelmente deixássemos os convidados na 
estação. 
04. O artista me falou da inalguração da exposição mais eu não pude ir lá. 
08. Convido-lhe para ir dormir porque já era tarde. 
16. Os guardas de trânsito não deixa os maus motoristas tranqüilos. 
32. O que acabaste de falar nada tem a ver com o assunto previsto para o debate de 
hoje. 
64. Para a maioria dos candidatos à Constituinte só restou esperança de que os 
eleitores não se decepcionem. 
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Na “Prova de Redação” de 1988, o aluno é orientado a “elaborar uma Redação”, não 

dispondo de referência ao tipo de texto. Os critérios de avaliação estão relacionados ao título, 

tema, número de linhas (mínimo de 20 linhas), letra legível, parágrafos e linguagem clara e 

correta. O tema, por sua vez, é dado a partir de uma opinião. A “Prova de Língua Portuguesa 

e Literatura Brasileira” inicia com um texto literário, um conto, sendo composta por 20 

questões de múltipla escolha, que se dividem em: seis de interpretação, três de sintaxe, duas 

de morfologia, duas de semântica, uma sobre linguagem coloquial, duas que contemplaram 

morfologia e fonética e quatro de Literatura. 

Essa prova destaca-se das anteriores em alguns pontos: algumas perguntas de 

interpretação não estão relacionadas somente à ideia central do texto, mas exigem a inferência 

e a identificação de fatos e opiniões. As questões de gramática estão mais relacionadas ao 

texto. Há menos ênfase na nomenclatura gramatical, e algumas questões exigem do candidato 

aplicação do conhecimento gramatical e não apenas reconhecimento das regras. O 

conhecimento gramatical também está relacionado à compreensão do texto.  Há uma questão, 

com base no texto, pela qual o vestibulando deveria identificar o “uso da linguagem 

coloquial”. As questões de gramática e interpretação não estavam divididas como nas provas 

anteriores, mas intercaladas e até mesmo contempladas na mesma questão. Abaixo, alguns 

exemplos:  

 

13) Assinale as afirmativas CORRETAS, com relação ao texto, e some os valores 
que lhes são atribuídos: 
01. Em vez de “adepto de espiritismos” é correto dizer “fã de espiritismos”. 
02. “Acabei no olho da rua” significa o mesmo que “perdi o emprego”. 
04. “Promover desordens” tem significados diferentes para empresários e narrador-
personagem. 
08. Para os empresários, a palavra “conscientização” é subversiva. 
16. Com a expressão “fiquei ao léu”, o personagem quis dizer que não conseguiu 
mais nenhum emprego. 
 
14) Leia com atenção as afirmativas a seguir, observando as expressões 
sublinhadas e depois, assinale as alternativas que preservam o encadeamento do 
texto: 
01. Estou lhes falando apesar de a “causa mortis” assinalada no laudo não ser 
indigestão.  
02. Visto que só lida com cadáveres, o médico sequer conferiu o documento. 
04. O ex-patrão me disse que não poderia me dar aumento de salário pois ganharia 
tal qual os outros.  
08. Fazia o que fazia já que queria o bem dos meus companheiros. 
16. E no momento em que procurei novo emprego, os empresários já haviam se 
combinado para não me aceitar. 
 
15)  Leia as alternativas com atenção e assinale as CORRETAS de acordo com o 
texto. Depois, some-lhes os valores: 
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01. “Não gostei disso” equivale a: “Não gostei de que o médico não tenha conferido o 
documento”. 
02. “Vou lhes contar como morri” equivale a: “Vou contar ao ajudante do legista e ao 
médico como morri”. 
04. “Propus, então, que aumentasse o ordenado de todos” equivale a: “Propus, 
então, que aumentasse o ordenado de todos os trabalhadores da fábrica de móveis”. 
08. “Soube depois que o meu ex-patrão tinha dado a minha ficha pros demais” 
equivale a: “Soube depois que o meu ex-patrão tinha dado a ficha para os outros 
empresários”. 
16. “Dizia que sem eles a fábrica fechava” equivale a: “Dizia que sem os empresários 
a fábrica fechava”. 
 
19) Assinale as proposições nas quais se faz uso da linguagem coloquial. Depois 
some os valores atribuídos: 
01. Indigestão. Tá anotado, doutor. 
02. Não gostei disso, senhoras, senhores e senhoritas, autoridades civis, militares e 
eclesiásticas. 
04. Vou lhes contar como morri. 
08. Eu me exaltei e iniciei um movimento reivindicatório. 
16. Mandei todos eles praquele lugar. 
32. Teve um sacana que deu o serviço, contando pro patrão o meu movimento de 
conscientização. 

 

Em 1989, a prova divide-se em “Questão de Redação” e “Prova de Língua Portuguesa 

e Literatura Brasileira”. O candidato é orientado a elaborar uma “redação em forma de 

dissertação” sobre o tema que é dado a partir de um fragmento de texto literário. Os critérios 

de avaliação, semelhante aos outros anos, são: título, tema, número de linhas (mínimo de 20 

linhas), letra legível, parágrafos, linguagem clara e correta. A “Prova de Língua Portuguesa e 

Literatura Brasileira” inicia com uma crônica e possui 20 questões de múltipla escolha, que se 

dividem em: cinco de interpretação, duas de semântica, três que abordam mais de um 

conhecimento gramatical. Embora não façam menção à terminologia, trataram sobre 

morfologia, fonética, semântica e sintaxe, duas de fonética, uma de morfologia, duas de 

sintaxe e cinco de Literatura. 

Na prova, algumas questões de interpretação exigem inferência; há menos ênfase na 

nomenclatura gramatical, outras questões contemplam a aplicação do conhecimento 

gramatical e não apenas reconhecimento das regras. Alguns exemplos de questões da prova:  

 

11) O autor afirma que a capacidade de “dar um jeito é um talento brasileiro”. Esta 
constante revela: 
01. Só um indivíduo bem brasileiro entende e pratica o “dar um jeito”. 
02. Bem brasileiro é o indivíduo que bebe cachaça, adora feijoada e joga no bicho. 
04. O verbete “talento” significa aptidão natural ou habilidade adquirida. 
08. A figura humana – o brasileiro – é a demonstração típica da cultura latino-
americana. 
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16) Assinale as afirmativas CORRETAS e, depois, some os valores: 
01. Em “Tendo de realizar algumas incursões jornalísticas pelo país”, a palavra 
sublinhada significa “viagens”.  
02. Na linha 17, a palavra confrades tem por sinônimos colegas, companheiros. 
04. A expressão “dar um jeito nesta crônica” (linha 14), significa propensão, pendor. 
08. Em “... a questão que forjei”, a palavra sublinhada tem o significado de inventar, 
imaginar. 
16. A palavra inencontrável (linha 06) tem o mesmo valor de achável, defrontar com. 
  
17)  Some os valores após identificar as afirmativas CORRETAS: 
01. A expressão “em vez de” (linha 11) corresponde a “no lugar de”. 
02. A expressão “a par” (linha 38) significa “ciente”, “informado”. 
04. A expressão “relacionado apenas com seus negócios e fregueses” (linhas 27 e 
28) visa a enfatizar a expressão “comerciante cem por cento” (linha 27). 
08. As expressões “Alemanha Oriental” e “Alemanha Ocidental” são escritas com 
iniciais maiúsculas porque são topônimos. 
16. As palavras “feijoada”, “espantada”, “telefone” e “jeito” não são acentuadas por 
serem paroxítonas terminadas em “a”, “e”, “o”, respectivamente.  
 
21) Analise as expressões destacadas e assinale as frases CORRETAS. Depois, 
some os valores correspondentes: 
01. Amanhã irão fazer vinte anos que me formei. 
02. Comprariam-se alguns equipamentos necessários a implantação do projeto de 
informatização daquela indústria. 
04.Queira ou não o presidente do Congresso, o risco de que se repitam os erros do 
passado recente são reais. 
08. O ex-comandante do exército não perdoa ao ministro, a quem acusou de 
discriminar militares ainda na ativa.  
16. Há palavras que se falam à toa e vazias de sentido. 
  

 

 Na prova de 1990 a “Questão de Redação” propõe “uma redação em forma de 

dissertação”. O tema, humor, é dado a partir de uma frase. Os critérios avaliados são: título, 

tema, número de linhas (mínimo de 20 linhas), letra legível, parágrafos, linguagem clara e 

correta. A “Prova de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira”, composta por 20 questões de 

múltipla escolha, inicia-se com a leitura de uma crônica de humor. As questões dividem-se 

em: seis de interpretação da crônica, uma de interpretação de outros trechos de textos, uma 

onde são abordados conhecimentos sobre semântica e fonética, duas de morfologia, três de 

sintaxe, uma de fonética, uma de semântica, uma de estilística e quatro de Literatura. As 

questões de gramática baseiam-se em sentenças e, em apenas uma delas, as sentenças eram do 

texto da prova. Exemplos de questões: 

 

14) Analise as afirmativas e assinale as VERDADEIRAS. Depois some-lhes os 
valores: 
01. Nas viagens aéreas, sempre que possível, somos enganados. Mesmo quando a 
morte é iminente. 
02. A segurança dos aviões gera preocupações na maioria dos passageiros. 



79 

 

04. A fragilidade humana se revela facilmente quando acontecem situações de 
emergência, durante uma viagem de avião. 
08. A habilidade dos pilotos é questionada toda vez que algo sai errado, exceto em 
atentados à bomba. 
16. O humor também pode contribuir para aliviar a tensão de quem viaja. O próprio 
texto é rico desse tipo de humor, quando, por exemplo, o passageiro grita para a 
cabina do piloto: “- Olha para a frente, Araújo!” 
 
17) Identifique as afirmativas CORRETAS e, depois, some seus valores: 
01. “Atá-lo” (linha 8), “aí” (linha 56) e “matá-lo” (linha 65) são palavras acentuadas 
pela mesma regra gramatical. 
02. Na linha 30, a palavra despressurização tem por sinônimo a perda de pressão 
dentro da cabina.  
04. Em “- Calmante, por quê?” (linha 58) o uso do por quê (separado e com acento) 
está correto. 
08. Em “parece consternado” (linha 48), a palavra sublinhada significa desolado, 
desalentado. 
 
20) Assinale as alternativas CORRETAS  e some os valores correspondentes: 
01. Não analisei o programa de governo do Presidente eleito; porisso não tenho 
opinião formada a respeito. 
02. Na palavra borracha, existem 06 fonemas e 08 letras. A mesma situação se 
verifica na palavra banquinho. 
04. As palavras abacaxi, bambu, japonês e você são todas oxítonas e não 
apresentam erro de acentuação gráfica.  
08. Não há erro de ortografia em extravagante, instituísse, quiseram e honradez. 
16. As palavras concluir, franqueza e objetos têm o mesmo número de sílabas. 
 
22) Some os valores após identificar as opções CORRETAS quanto à distribuição 
das palavras em classes: 
01. Em Pô, pelo menos um veterano perde a bola e reconhece a sua falha, temos 
uma única conjunção. 
02. Em Gato escaldado tem medo de água fria, temos três substantivos e dois 
adjetivos. 
04. Em Há três correntes neste mundo redondo, temos um verbo, um numeral e um 
adjetivo. 
08. Em Depois a gente conversa, temos um advérbio e um verbo. 
16. Em Se meus amigos pensarem por mim, temos uma conjunção, um pronome 
possessivo e um advérbio. 
32. Em Os conselhos são bons a jovens, temos uma única preposição. 

 

Para uma melhor visualização dos conteúdos abordados nas provas da década, o 

quadro abaixo pretende sintetizar as informações sobre os conhecimentos requeridos, a 

quantidade e tipo de textos presentes. 
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Ano Redação 

Total de 

ques-

tões de 

múltipla 

escolha 

Total 

de 

ques-

tões 

discur-

sivas 

Gra-

máti-

ca 

Estilística 

Inter-

pre- 

tação 

de 

textos 

Outras 

ques-

tões 

Lite-

ratu-

ra 

Textos 

presentes 

na prova 

 

1981 

 

 

Disser-

tação 

30  15 02 03  10 02 

Literários 

01 

Informa-

tivo 

1982 

 

Disser-

tação 

15  09 01 

(Agrupada 

nas 

questões de 

gramática) 

01  05 01 

Literário 

01 

Disserta-

tivo 

1983 

 

 

Disser-

tação 

10 05 03 01 

(Agrupada 

nas 

questões de 

interpre-

tação) 

03  04 01 

Literário 

01 Artigo 

(DUDH) 

 

1984 Disser-

tação 

10 05 03 01(Agrupa

da nas 

questões de 

literatura) 

03  04 02 

Literários 

01 Pensa-

mento de 

Gandhi 

1985 Redação 

Crítica 

10 05 03 01(Agrupa

das nas 

questões de 

literatura) 

03  04 01 

Opinião 

01 

Literário 

1986 Não 

menci-

ona o 

tipo de 

texto 

10 05 03 01(Agrupa

das nas 

questões de 

literatura) 

03  04 03 

Literários 

 

1987 Não 

menci-

ona o 

tipo de 

texto 

15  06 01(Agrupa

das nas 

questões de 

literatura) 

04  05 01 

Literário 

05 

Trechos 

de textos 

literários 

1988 Não 

menci-

ona o 

tipo de 

texto 

20  09  06 01 
(linguagem 

coloquial) 

04 03 

Literários 

03 

Trechos 

de textos 

Literários 

1989 Disser-

tação 

20  10  05  05 01 

Literário 

1990 Disser-

tação 

20  10 01 07 06 03 02 

Literários 

Outros 

trechos 

literários. 

Quadro 2 - Conhecimentos requeridos nas provas de 1981 a 1990 
Fonte: Quadro desenvolvido pela pesquisadora com base nas provas de Língua Portuguesa e Redação dos 

vestibulares da UFSC. 
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Concluída a descrição dos dados, passamos às considerações sobre a análise. 

Observamos que as questões de redação, provas de redação ou somente redação, como foram 

denominadas, apresentaram-se, como na década passada, a parte inicial das provas.  O tema 

foi dado a partir de textos literários, dissertativos, de opinião, pensamentos e perguntas. 

Algumas vezes, o tema esteve relacionado ao contexto político e ideológico do período. 

Citamos, como exemplo, que no momento de abertura política que o país vivia, temas como 

democracia e liberdade foram abordados. Os critérios para a avaliação abrangeram: relação 

entre o conteúdo do texto e o tema, título, letra legível, número de linhas (de 20 a 30), 

estrutura dissertativa, parágrafos e linguagem clara e correta. A tipologia textual abordada na 

produção foi predominantemente a dissertação; as exceções foram nos anos 1986, 1987, e 

1988, quando não foi estabelecido o tipo de texto a ser escrito. No entanto, há a indicação que 

“não poderia ser escrito em verso”. De acordo com Ferraro e Padrão (2008), desde 1978, 

quando foi incluída a prova específica de redação no vestibular, até 2001 a COPERVE 

manteve a redação dissertativa como o tipo de texto a ser produzido.  

Tal como já observado na década anterior, nesse conteúdo a referência à noção de 

adequação e de relação e desenvolvimento das ideias pode ser caracterizada como o emprego 

de recursos de coesão e de coerência. Ao abordar temas relacionados ao contexto histórico do 

período nas redações, entendemos que elas tiveram como objetivo não só o código escrito, 

mas o sentido que o texto produz quando está situado em determinado contexto. Observamos, 

nessas características do conteúdo, orientações da Linguística. Ferraro e Padrão (2008) 

contribuem com nossa interpretação na observação que fazem sobre as provas de redação da 

UFSC.  

 
Entendiam os professores responsáveis que era por meio da dissertação, 

texto estruturado de forma coesa e lógica, que os vestibulandos melhor 

poderiam demonstrar sua competência linguística, suas leituras, reflexões e 

vivências sobre um determinado assunto e seu conhecimento de mundo 

(FERRARO; PADRÃO, 2008, p. 14). 

 

As questões de interpretação foram elaboradas e respondidas com base na leitura dos 

textos literários, que foram excertos de romance, poemas, conto e crônica. As perguntas que 

abordaram a identificação de informações objetivas, significação de uma palavra ou expressão 

e a localização de uma informação explícita foram predominantes. No entanto, perguntas que 

exigiram inferência também se fizeram presentes, especialmente na prova de 1988. O número 

de questões de interpretação passou a ser maior a partir do mesmo ano. Observamos também 

uma tendência para modelos que objetivam a compreensão dos sentidos que o texto produz, e 
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que algumas vezes ultrapassam a própria linguagem, e não apenas o entendimento de seu 

conteúdo ou palavras. Essas características do conteúdo apontam para noções vindas da 

Linguística de Texto que, segundo Marcuschi (2002), trouxe uma teoria adequada à análise do 

funcionamento do texto do ponto de vista da produção e da compreensão. Esses dois aspectos, 

segundo o autor, passaram a dominar cada vez mais o ensino a partir dos anos 1980, e tiveram 

grande influência sobre os manuais didáticos e testes de língua, como concursos públicos e 

vestibulares no Brasil.  

A maior parte dos conteúdos das provas, no entanto, esteve relacionada às 

macrodivisões da Gramática Normativa, com referência à terminologia. Para respondê-las, o 

candidato deveria ser um conhecedor das regras gramaticais. Contudo, fica evidente, 

principalmente nas últimas provas da década, e com destaque para 1988, a presença de 

questões de gramática relacionadas às sentenças do texto, sem referência à terminologia. Há, 

neste período, o reconhecimento predominante apenas da norma culta da língua. No entanto, a 

prova de 1988 tem uma questão sobre o uso da linguagem coloquial. Podemos observar, nas 

características desse conteúdo no final da década, uma tendência em tomar sentenças do texto, 

e não palavras ou frases descontextualizadas como base para a análise gramatical.  

Os textos que compõem as provas são, em sua grande maioria, literários. No entanto, 

há também aqueles dissertativos, de opinião, pensamentos e um artigo da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, que abordaram o tema da redação. A escolha pela crônica, 

para as questões de interpretação, por ser um texto mais contemporâneo e tratar de aspectos 

da vida diária, demonstrou-se apropriada para perguntas inferenciais, e para uma questão de 

identificação da linguagem coloquial. A quantidade de textos em relação à década de 1970 é 

maior. Relacionamos a tendência, no fim da década, em tomar o texto como a base do ensino 

da língua, à orientação que podemos atribuir à Linguística. De fato, nas provas da década, 

percebemos apenas uma pequena tendência, que Marcuschi (2002) caracteriza como já 

evidente nos estudos linguísticos em décadas anteriores. 

 
Se os anos iniciais do séc. XX até os anos 60 foram dominados pelo estudo 

da linguística estrutural, predominando ali a análise de elementos isolados e, 

no máximo, admitindo como unidade maior a frase, a partir dos anos 60 dá-

se uma guinada nesta posição. Desde então, a postura teórica em relação aos 

estudos linguísticos é a identificação de uma nova unidade linguística, isto é, 

o texto, ou seja, uma perspectiva supra-frasal que vem da Escola de Praga e 

se estende para a Alemanha onde se desenvolve com enorme rapidez e 

imensa influência sobre os manuais de ensino de língua. Trata-se de 

valorizar a língua em contextos de uso naturais e reais, privilegiando a 

atividade linguística autêntica com textos produzidos em situações 

cotidianas orais ou escritas (MARCUSCHI, 2002, p. 16). 
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Como observado, há algumas noções identificáveis com a Linguística encontradas nos 

conteúdos das provas da década de 1980, e que se tornaram mais evidentes nos últimos anos 

da década. Como fatores que contribuíram para a influência observada, podemos retomar que, 

segundo Altman (2003), a Linguística já estava representada na maioria das universidades do 

país pelos diversos grupos de especialidades e com múltiplas linhas de investigação. Além 

disso, Soares (2004), por sua vez, aponta que as principais características que a disciplina 

Português assumiu a partir dos anos 1980 vieram das contribuições da Linguística, que já 

chegavam à escola “aplicadas” ao ensino de língua materna.  

No entanto, não podemos relacionar a maior parte dos conteúdos às orientações da 

pesquisa linguística. Referimo-nos ao predomínio de questões que contemplaram o 

conhecimento sobre as regras da gramática normativa com referência à terminologia, o 

reconhecimento predominante apenas da norma culta da língua e a permanência 

preponderante da noção de erro e de desvio da norma culta nas provas.  

Se, por um lado, a consolidação da pesquisa linguística no Brasil foi evidenciada 

como um fator que contribuiu para a influência de algumas noções da Linguística nas provas, 

por outro, o contexto educacional revelou-se como um fator que contribuiu para que essa 

influência não fosse plena. Podemos respaldar nossa afirmação no fato de a orientação 

pedagógica do período, segundo Saviani (2008, p. 369), a “pedagogia tecnicista”, oficializada 

através da Lei n.5.692, de 11 de agosto de 1971, manter-se como referência no período. Ainda 

que, segundo o autor, a década tenha propiciado a busca de teorias que fossem alternativas à 

pedagogia oficial, e que também se contrapusessem a ela. Nesse período, o país também vivia 

o momento de abertura política. Em tese, mantendo-se como referência na década a Lei n. 

5.692/71, a teoria da comunicação permaneceu, no âmbito na política educacional, como o 

quadro orientador do ensino da língua na escola. 

Em outras palavras, se por um lado, a pesquisa Linguística vivenciava seu momento 

de expansão e consolidação, por outro, havia nas escolas a continuidade das políticas 

educacionais da década anterior, cujas orientações para o ensino de português estavam 

pautadas numa visão de língua como instrumento de comunicação e expressão da cultura 

brasileira. Essa orientação refletiu-se nas provas, principalmente pelo predomínio de 

conteúdos que comtemplaram conhecimentos sobre a gramática normativa, a norma culta da 

língua, a redação entendida como um texto estruturado de forma coesa e lógica e o 

predomínio do texto literário. 
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3.3 Provas de 1991 a 2000 

 

 

3.3.1 Conteúdo introdutório 

 

 

A denominação das provas na década não sofreu mudanças relevantes. Esteve ligada 

apenas aos termos “questão” e “prova”, como se pode observar: 

 

 De 1991 a 1995, as denominações que as provas recebem são “Questão de 

Redação” e “Prova de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira”. 

 Em 1996 e 1997, “Prova de Redação” e “Prova de Língua Portuguesa e Literatura 

Brasileira”. 

 Nos anos 1998 a 2000, “Língua Portuguesa e Literatura Brasileira” e “Redação”. 

 

A partir da prova do ano 2000, foi possível coletarmos também o documento 

relacionado ao programa das disciplinas do vestibular. O material apresenta algumas 

informações relevantes e esclarecedoras sobre as provas de língua portuguesa, por isso foi 

considerado como conteúdo introdutório.  

O documento que descreve o programa da disciplina divide a prova “Língua 

Portuguesa e Literatura Brasileira” do ano 2000 em: I) Compreensão e interpretação de texto, 

II) Aspectos gramaticais e ortográficos, III) Literatura Brasileira e Redação. Nas orientações 

sobre a prova, o documento define que “as questões de Língua Portuguesa pretendem 

verificar a capacidade de compreensão e reflexão dos candidatos sobre textos e fatos da língua, 

considerada no seu padrão culto”. Com relação à compreensão e interpretação de texto, 

esclarece que o conteúdo tem como objetivo “verificar a capacidade do candidato em termos 

de: compreensão do pensamento contido em um texto na sua globalidade; distinção das ideias 

básicas das secundárias; identificação das interrelações de ideias no (s) texto (s) dado (s); 

dedução de ideias, sentimentos e pontos de vista expressos no texto; compreensão do 

significado de palavras, expressões ou estruturas frasais em determinado contexto; análise do 

texto do ponto de vista da unidade temática e estrutural; análise da argumentação”. No 

documento, a redação é entendida como “um texto escrito adequado ao tema proposto, ao tipo 

de texto solicitado e ao número de linhas (20 a 30), com o objetivo de verificar se o candidato 

consegue comunicar-se com correção, clareza e concisão”.  
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Há noções no conteúdo introdutório das provas do ano 2000 que podemos relacionar à 

contribuição da pesquisa linguística. São elas: o entendimento que a língua se manifesta 

através de textos, que a compreensão está relacionada ao contexto, e referência a estruturas 

frasais, unidade temática e estrutural, argumentação, adequação, tipos textuais, coesão e 

coerência.  

Foi na segunda metade da década de 1990 que nasceram a nova LDB (Lei n. 9.394, de 

20 de dezembro de 1996) e os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997). Nesse período, as 

conquistas teóricas da pesquisa linguística no Brasil, segundo Marcuschi (2002), já se 

refletem na política de ensino de língua através dos PCNLP. Embora não explicitado, é 

provável que as noções da Linguística presentes no documento analisado do ano 2000 tenham 

como fator de influência o novo contexto educacional, que foi marcado pela descontinuidade 

no plano das políticas de ensino a partir da nova LDB.  

 

 

3.3.2 Conteúdo programático 

  

 

Na prova de 1991, na “Questão de Redação”, o aluno é orientado a elaborar uma 

“redação em forma de dissertação” a partir de um tema proposto, tendo como critérios de 

avaliação: número de linhas (no mínimo 20), tema, título, parágrafos, linguagem clara e 

correta, letra legível.  

A “Prova de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira” apresenta uma estrutura 

interna bem definida. Inicia com um texto, uma crônica, que havia sido publicada no Diário 

Catarinense em 1990. Em seguida, há nove questões de interpretação, seis de gramática e 

cinco sobre Literatura. Observamos que três questões de interpretação estavam relacionadas a 

informações objetivas do texto; três exigiram inferência e as outras três avaliaram 

conhecimentos gramaticais relacionados ao texto. Cinco questões de gramática abordaram 

conhecimentos sobre fonética (uma), morfologia (duas) e sintaxe (duas) todas com referência 

à terminologia. Uma questão estava relacionada ao “nível culto da língua portuguesa”, sem 

fazer referência à metalinguagem; pretendia verificar a capacidade de o candidato reconhecer 

frases bem ou mal feitas em relação ao uso da norma culta. As questões abaixo exemplificam 

a descrição feita. 

 

12)Em relação ao TEXTO , é CORRETO afirmar que: 
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01. o autor sugere que os milionários, podem deixar de se matricular num cursinho 
contra sequestro. 
02. esse cursinho é bom e não enfrenta problemas de greve, porque seus 
professores, na maioria, são ex-policiais. 
04. a elegância e o conforto de dona Tereteté, mulher de Edilberto, fazem-no agir de 
modo inconveniente em relação aos sequestradores. 
08. caso os alunos de uma escola anti-seqëstro fossem simultaneamente 
sequestrados, isso seria uma humilhação para seus professores. 
16. não há modo mais fácil e rápido de enriquecer do que fundar uma escola anti-
seqüestros. 
  
15) Com base no TEXTO, é possível deduzir que: 
01. a maioria das escolas enfrenta problemas de ordem financeira e trabalhista. 
02. é provável que nas pequenas cidades não existam escolas anti-seqüestros 
porque todos os seus habitantes são pobres. 
04. as lições contra seqüestros incluem técnicas de ataque e defesa. 
08. um seqüestrador, caso faça um cursinho contra seqüestros, estará em vantagem 
em relação a outros seqüestradores. 
16. Dona Tereteté crê na possibilidade de o Ediberto vir a ser seqüestrado. 
32. a palavra barnabé quer dizer pessoa submissa aos caprichos do cônjuge. 
 
17)Leia com atenção as alternativas, observando os TERMOS SUBLINHADOS e, 
depois, assinale aquelas que preservam o SENTIDO DO TEXTO. 
01. Tão bom que entrava nele mesmo que fosse um seqüestrador (linhas 13 e 14). 
02. Por conseguinte, sempre é bom ficarem de olho, pois toda surpresa, como diria o 
velho Acácio, costuma vir quando menos se espera (linhas 22 e23). 
04. Já que a mulher é danada, não adianta ele dizer que é ridículo estar indo para o 
meio daquela gente endinheirada se preparar para um sequestro que nunca vai 
acontecer (linhas 32, 33 e 34). 
08. Embora aconteça uma loucura dessas, vão dizer que andei dando idéia pra 
bandido (linhas 38 e 39). 
 
23. Considerando o nível culto da língua portuguesa, assinale as frases CORRETAS. 
01. Dever-se-ão ler os testes antes de publicá-los. 
02. Meu vizinho quiz tacar cinquenta gôtas numa só tacada. 
04. Tu disse que ouviu gemidos. 
08. Graças a maré alta, a baleia conseguiu voltar ao mar há tempo. 
 
24. Faça a análise sintática dos termos sublinhados, assinale as opções CORRETAS 
e some os seus  valores. 
01. Nas frases O homem continua morrendo de fome e Passa o trem no início da 
noite, os termos sublinhados têm a mesma função sintática. 
02. Nas frases Comprei meia fruta e Fiquei meio decepcionado, os termos 
sublinhados se equivalem sintática e morfologicamente. 
04. Em Guima, serve outra lá para o Pereira, outra é objeto direto. 
08. Em O Frigorífico Antonelli é meu, Antoninha, ocorre aposto. 

 

 No ano 1992, a “Questão de Redação” apresenta o tema a partir de uma charge. O 

candidato é orientado a elaborar uma redação em prosa, tendo como critérios de avaliação: 

tema, número de linhas (mínimo 20), título, parágrafos, linguagem clara e correta. A “Prova 

de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira”, composta por 20 questões de múltipla escolha, 

inicia com um conto e apresenta uma divisão interna bem marcada. São sete questões de 
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interpretação, que podem ser divididas em: cinco relacionadas a informações objetivas, uma 

aborda o significado de algumas palavras e outra exige inferência. Há uma questão 

relacionada à ideia principal de outro fragmento de um texto informativo. Na sequência, há 

cinco questões sobre conhecimentos gramaticais com referência à terminologia e exigem 

reconhecimento das regras. Há duas questões sobre a norma culta da língua e cinco de 

Literatura. As questões abaixo são exemplos da prova. 

 
12) Com base no texto, marque a (s) alternativa (s) CORRETAS. 
01. Na ânsia de matar a sua fome, o menino escolheu os doces mais apetitosos. 
02. O gesto do menino em recusar inicialmente outro doce levou a personagem-
narradora a uma decisão: “- Precisa sim...” (linha 30). 
04. O menino foi embora, isto é, fugiu com os doces, depois de agradecer. 
08. A personagem-narradora queria que a cena humilhante terminasse logo. Não 
sabia ao certo se era por medo, vergonha ou pudor pela situação em que viu 
envolvida. 
16. Na frase “...temera que os outros me vissem ou que os outros não me vissem?” 
(linhas 45 e 46), a personagem –narradora revela preocupação com a opinião alheia. 
 
17) Considerando o vocabulário empregado no texto,  é  CORRETO  afirmar: 
01. Na frase “...Eu passava pela rua depressa, emaranhada nos meus 
pensamentos...” (linhas 1 e 2) a palavra grifada significa envolvida. 
02. As palavras enganchara (linha 3), aturdida (linha 9) e ceifara (linha 10), 
significam, respectivamente, fixara-se, atônita e cortara. 
04. A frase “... e a boca ainda esperava com ansiedade pelo primeiro...” (linhas 26 e 
27) pode ser reescrita por “...e a boca ainda esperava com apetite pelo primeiro...” 
08. Na frase “...o que teria sido piedade já se estrangulara sob outros sentimentos.” 
(linhas 46 e 47), a palavra grifada tem o mesmo sentido de compaixão, comiseração. 
 
20) Considerando o nível culto da língua portuguesa, marque a (s) opção (ões) 
CORRETAS: 
01. Se ele quisesse, faria tudo de novo. Seria um privilégio. 
02. Se ele propor, eu concordo. 
04. É muita pretensão para um pobre mortal. 
08. Algumas pessoas são muito deshumanas. 

 

21) Assinale a (s) alternativas VERDADEIRA (S). 
01. Em Escolheste mau lugar e mau hora, o adjetivo mau concorda com o 
substantivo mais próximo. 
02. Nas frases Estou só e Só eles viajaram, a palavra só pertence à mesma classe 
gramatical. 
04. Na frase Vão anexos aos processos várias fotos, o emprego do termo anexos 
está correto. 
08. Na frase Uma viagem ao exterior está custando caro, o emprego da palavra caro 
funciona como advérbio, portanto, é invariável. 
16. No anúncio publicitário Como gastar menos combustível em5 lições, o vocábulo 
menos é advérbio.  

 

A prova de 1993, na “Questão de Redação”, apresenta o tema da redação a partir de 

uma opinião. Não fica determinado o tipo de texto a ser desenvolvido, mas os critérios de 
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avaliação encontram-se expressos: tema, número de linhas (mínimo 20), título, parágrafos, 

linguagem clara e correta, letra legível e texto em prosa. A “Prova de Língua Portuguesa e 

Literatura Brasileira”, também composta por 20 questões de múltipla escolha, inicia com uma 

crônica e apresenta uma divisão interna bem marcada. São seis questões de interpretação do 

texto principal, quatro relacionadas a informações objetivas, uma aborda o significado de 

algumas palavras e outra exige inferência. Há uma questão relacionada à norma culta baseada 

em trechos da crônica que são exemplos da norma popular. O vestibulando deve reconhecer 

sua transcrição para a norma culta. Na sequência, há sete questões sobre conhecimentos a 

respeito de regras gramaticais e baseadas em sentenças e seis de Literatura. Os textos 

presentes na prova são uma crônica e outros pequenos fragmentos de textos literários que 

serviram de base para as questões de literatura e uma de gramática. As questões abaixo são 

exemplos da prova. 

 

11) Assinale a (s) proposição (ões) que corresponde (m) ao que o texto diz. 
01. O cobrador queria que o rapaz se levantasse. 
02. O passageiro estava sentado e o cobrador supôs que de suas roupas escorria 
água do mar. 
04. O cobrador, ao dirigir-se a determinado cavalheiro, queria que o passageiro com 
roupa de banho saísse do ônibus. 
08. O texto começa com um problema. A causa desse problema era o calção 
molhado do recalcitrante passageiro. 
16. O cavalheiro indicado pelo cobrador levantou-se e foi falar com o passageiro, 
dizendo-lhe: - vamos levantar? 
 
14)  Considerando o vocabulário empregado no texto, marque a (s) proposição (ões) 
VERDADEIRA (S). 
01. Na frase “- Vai botar o senhor pra fora porque é um...recalcitrante” (linha 47), a 
palavra sublinhada significa teimoso, obstinado. 
02. Na frase “Ignorou, olímpico, a marcha do caso terrestre” (linhas 3 e 4), o termo 
sublinhado significa majestoso, nobre. 
04. Na frase “O passageiro pulou, transfigurado” (linha 48), o vocábulo sublinhado 
significa alterado, transformado, mudado. 
08. Na frase “...Não admito que ninguém me insulte!” (linha 51), a palavra sublinhada 
significa ultrajar, injuriar. 
16. A palavra “cretino” (linha 56) significa linguarudo. 
 
15) Marque a (s) proposição (ões) que corresponde (m) à transcrição de expressões 
da linguagem popular para a linguagem culta. 
01. A frase “Embora sem surpresa, o cobrador coçou a cabeça” (linha 5) Tem o 
mesmo valor de ... o cobrador acariciou a cabeça. 
02. A expressão “entrar numa fria” (linha 6) quer dizer ficar em situação difícil. 
04. Em “Ficam de camarote, espiando o circo pegar fogo” (linhas 6 e 7), a frase pode 
ser transcrita para Ficam em posição privilegiada, assistindo as coisas acontecerem. 
08. Em “- Olha, o senhor está de calção de banho...” (linha 22), a transcrição para a 
linguagem culta fica assim: - Olha, o garotão está em trajes impróprios para viajar de 
ônibus.  



89 

 

16. Na frase “- Retira a expressão, ou lá vai bolacha” (linha 54), a expressão 
sublinhada equivale a te dou um tapa. 
 
20) Marque a (s) proposição (ões) VERDADEIRA (S) quanto à formação das 
palavras. 
01. Em “reeleição”, “circunferência” e “possibilidade”, os prefixos são, 
respectivamente, “re-“, “circum-“ e “pos-“. 
02. A palavra “rejuvenescer” apresenta, simultaneamente, o prefixo “re-“ e o sufixo “-
escer”. 
04. Palavras cognatas são aquelas que têm o mesmo radical, isto é, têm origem 
única, como em: “leitoso”, “desnatado”, “manteiga”, “requeijão”. 
08. Há dois processos de composição: por justaposição e por aglutinação, de que 
são exemplos, respectivamente, “vinagre” (vinho+acre) e “hipertensão” 
(hiper+tensão). 
16. Em “Isso é ridículo”, ocorre uma palavra formada por derivação prefixal. 

 

Em 1994, na “Questão de Redação”, o tema é apresentado a partir de uma opinião. 

Mais uma vez, não fica determinado o tipo de texto a ser desenvolvido. Os critérios de 

avaliação também permanecem: tema, número de linhas (mínimo 20), título, parágrafos, 

linguagem clara e correta, letra legível e texto em prosa. A “Prova de Língua Portuguesa e 

Literatura Brasileira” é composta por 20 questões de múltipla escolha e apresenta uma divisão 

interna bem marcada, ou seja, as questões seguem a ordem: interpretação de textos, gramática 

e Literatura. Um poema e dois contos que serviram de base para as oito questões de 

interpretação, seis relacionadas a informações objetivas e duas ao significado de algumas 

palavras. Na sequência, há sete questões sobre conhecimentos gramaticais, a maioria com 

referência à terminologia. Exigiram reconhecimento sobre as regras da gramática normativa e 

aplicação de conhecimentos relacionados à concordância e ambiguidade. Há, ainda, cinco 

questões de Literatura. Alguns exemplos dessas questões: 

 
11) Marque a (s) proposição (ões) que corresponde (m) às idéias do texto. 
01. O texto está escrito em prosa poética. 
02. O autor afirma que devoramos o sonho entre a tevê e os pratos. 
04. A platéia que ignora o sonho se alvoraça em festa. 
08. Desde que nos guiem, fazemos a festa, sem parar diante de tudo mesmo. 
16. Ignoramos ainda este nosso velho e paciente ignorar porque vivemos no mundo 
do sonho e do progresso. 
 
12) Assinale a (s) afirmativa (s) VERDADEIRA (S). 
01. No verso 6 “velho e paciente ignorar”, o sentido da palavra ignorar equivale a 
censurar, criticar. 
02. O sonho a que o autor se refere no verso 2 diz respeito ao doce que se compra 
numa padaria. 
04. A palavra “trama” (verso 4), no texto, significa entrelaçamento, encadeamento. 
08. O autor, ao empregar a palavra “papéis” (verso7), refere-se a documentos em 
geral, como carteira de identidade, título de eleitor e CIC. 
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16. A expressão “vestimos as imagens do ato e do progresso” (versos 13 e 14) quer 
dizer que assistimos às imagens que nos chegam por via satélite, através das quais 
vemos o progresso em cada canto do país. 
 
20) Qual (is) da (s) frase (s) abaixo possui (em) concordância verbal CORRETA? 
01. Deve fazer três anos que estou morando aqui. 
02. Os operários, os trabalhadores rurais, a classe média, ninguém suporta mais 
essa inflação. 
04. Aos assassinos coube penas suaves apesar do empenho da família. 
08. Infelizmente, houveram poucos repórteres na entrevista coletiva. 
 
23) Assinale a (s) proposição (ões) em que há perfeita consonância entre verbos, 
pronomes pessoais e pronomes possessivos. 
01. – Diga-me quem te deu essa informação e tu não se arrependerá. 
02. – Embora você parece ter me esquecido, eu t e quero muito ainda. 
04. – Sua Excelência o governador de seja a Vossa Senhoria e a seus familiares feliz 
e proveitosa viagem à Europa. 
08. – Alô! É o Deputado Aloísio? Preciso falar consigo ainda hoje. É urgente! 
16. – Tu achas bonito ver teu filho entregue à própria sorte? 
32. Já que tu me deixou por outra mulher, quero esquecê-lo o mais rapidamente que 
puder. 

 

Na prova de 1995, o tema para a “Questão de Redação” é apresentado a partir de três 

pequenos fragmentos de textos, um deles, jornalístico. O candidato é orientado a desenvolver 

uma dissertação. Os critérios de avaliação foram: tema, número de linhas (mínimo 20, 

máximo 30), título, parágrafos, uso repetitivo de palavras ou de outros recursos gráficos 

semelhantes, linguagem clara e correta e letra legível. A “Prova de Língua Portuguesa e 

Literatura Brasileira” é composta por 20 questões de múltipla escolha e apresenta uma divisão 

interna na seguinte ordem: questões de interpretação de textos, de gramática e de Literatura. 

Há sete questões de interpretação, relacionadas a informações objetivas e ao significado de 

algumas palavras. Na sequência, há oito questões sobre conhecimentos gramaticais, a maioria 

com referência à terminologia, e cinco questões de Literatura. Abaixo, alguns exemplos de 

questões da prova. 

 

18) Assinale a (s) proposição (ões) que, de acordo com o texto, é (são) 
VERDADEIRA (S). 
01. Em vez de gado zebu, o personagem-narrador resolveu criar porcos. 
02. Para escrever o livro, era preciso esclarecer os fatos. 
04. O personagem-narrador se esforça, mas não consegue pôr no papel o que sente. 
08. Ao tentar transformar em prosa sua história, o personagem-narrador se dá conta 
de que se encontra só, sem amos e sem amigos. 
16. “Casca espessa”(linha 29) é a expressão que caracteriza um homem 
acostumado à lida do campo, sob sol e chuva, mas também serve para designar um 
homem sem sentimentos, duro, insensível. 
 
21) Assinale a (s) proposição (ões) VERDADEIRA (S) de acordo com o texto.  
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01. Em “Quando o Costa Brito, por causa de duzentos mil-réis que queria me abafar, 
vomitou os dois artigos, chamou-me doente, aludindo, a crimes que me imputam.” 
(linhas 21 a 23), as palavras sublinhadas equivalem, respectivamente, a: roubar, 
rejeitar, referindo-se, atribuem. 
02. Em “A gente do eito se esfaltaria de sol a sol...” (linha 40), as expressões 
sublinhadas equivalem a empreitada e atracaria, respectivamente. 
04. Na frase “E Madalena não estaria aqui para mandar-lhes remédio e leite.” (linhas 
46 e 47), o pronome lhes refere-se aos homens e mulheres da fazenda. 
08. Na frase “Os currais que se escoram uns aos outros...” (linhas 51e 52), a 
expressão sublinhada significa os casebres onde moram os empregados da fazenda. 
 
25) Assinale a (s) proposição (ões) VERDADEIRA (S). 
01. Neologismos são palavras que pertencem à mesma família etimológica. 
02. Galinha é o diminutivo de galo, assim como pateta é o aumentativo de pato. 
04.O substantivo surfista é composto de dois radicais: surf-, de origem inglesa, e -
ista, de origem portuguesa. 
08. As desinências verbais indicam o número, a pessoa, o tempo e o modo do verbo. 
16. Em lealdade, tem-se derivação sufixal; em descrever, tem-se derivação prefixal.  
 
27) Marque a (s) frases CORRETA (S) quanto ao item indicado. 
01. flexão verbal: 
     “Se ele se dispuser a colaborar, eu também me disporei.” 
02.emprego dos pronomes: 
     “Ouviram-na, mas não a ajudaram.” 
04. emprego da vírgula: 
     “Ultimamente, ouvindo pessoas da cidade, tinha decorado alguns termos, que 

empregava fora de propósito e deturpados.” 
08. voz passiva analítica: 
      “A roupa da cama tinha sido pisoteada, amarrotada, por criados recém-

contratados.” 
16. ortografia: 
      “A ascensão política do bispo é atribuída à sua grande lucidez e discernimento.” 

 

Em 1996, na “Prova de Redação”, o tema é dado a partir de três pequenos fragmentos 

de texto. O candidato é orientado a desenvolver uma dissertação, baseando-se em um, dois ou 

nos três textos. Os critérios de avaliação são: tema, número de linhas (mínimo 20, máximo 

30), título, parágrafos, linguagem clara e correta e letra legível. A “Prova de Língua 

Portuguesa e Literatura Brasileira” é composta por 18 questões de múltipla escolha e 

apresenta a seguinte divisão interna: questões de interpretação de textos, de Literatura e de 

gramática. Os textos presentes na prova são um conto, um fragmento de romance e outros 

pequenos fragmentos que, como o romance, estiveram relacionados às questões de Literatura. 

São seis questões de interpretação, relacionadas a informações objetivas e ao significado de 

algumas palavras. Na sequência há sete questões sobre Literatura. As questões de gramática 

abordam o conhecimento sobre regras de morfologia, fonética e sintaxe com referência à 

terminologia e baseadas em sentenças descontextualizadas. Há uma questão sobre emprego da 
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norma culta em que o vestibulando é orientado a reconhecer dentre a proposição correta. 

Abaixo, alguns exemplos de questões. 

 

19) Assinale a ÚNICA proposição CORRETA:  
A autocrítica da secretária foi: 
01. bastante severa. 
02.extremamente lisonjeira. 
04. muito rigorosa. 
08. um pouco benevolente. 
16. rigorosamente depreciativa. 
 
24) Assinale a ÚNICA proposição CORRETA. 
Na frase Suas mãos de dedos longos – mãos bonitas – estariam impacientes, 
enfáticas (linhas 23 e 24), o termo “enfáticas” quer dizer que as mãos da secretária 
eram: 
01. bem cuidadas. 
02. bonitas e com dedos longos. 
04. expressivas e salientes. 
08. sedentas por cigarro. 
16. vulgares e finas. 
 
33) Some os valores das proposições CORRETAS quanto à estrutura e formação 
das palavras. 
01. Em percorrer, seminovo, bisavô e intramuscular, os prefixos significam , 
respectivamente, através de, quase, duas vezes e situado no interior. 
02. Hibridismos são palavras que reproduzem aproximadamente os sons e ruídos, 
como cinema, televisão e rádio. 
04. Nas palavras des-figur-ado e in-cert-eza não ocorre parassíntese, pois, quando 
as mesmas foram formadas, já existiam as palavras figurado e certeza. 
08. Em escutávamos, temos, respectivamente, radical, vogal temática, desinência 
modo-temporal e desinência número-pessoal. 
16. Na frase Um grupo de religiosos lançava aos quatro ventos hinos orientais numa 
primaveril manhã de sábado, há duas palavras compostas e duas cognatas. 
 

34) Leia com atenção as frases e assinale as proposições que estão CORRETAS 
quanto à norma culta da língua. 
01. As pessoas de que mais precisamos são aquelas de quem mais podemos 
confiar. 
02. O policial que mora à Rua Mariana Delamare tem um comportamento passível à 
críticas. 
04. O chefe dos ladrões atira-se, com algemas e tudo o mais, às águas do rio Itajaí-
Açu, preferindo a morte à prisão. 
08. Não devem haver na escola de samba mais do que cem homens e mulheres 
brancos; dez por cento deles mora no centro da cidade. 
16. Maria Celestina, o lar, a sociedade e seus códigos, nada me importava. 
32. Constituindo como parte da classe pensante, não importa que o público 
universitário sejam tão inexperientes, mas são aprendizes. 

 

Na “Prova de Redação” de 1997, o tema é dado a partir de quatro pequenos 

fragmentos de textos, que servem de base para o desenvolvimento da dissertação. Os critérios 

de avaliação enfocados são: tema, número de linhas (mínimo 20, máximo 30), título, 
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parágrafos, linguagem clara e de acordo com a norma culta e letra legível. A “Prova de 

Língua Portuguesa e Literatura Brasileira” é composta por 18 questões de múltipla escolha e a 

divisão interna consta na seguinte ordem: questões de interpretação de textos, de Literatura e 

de gramática. Os textos presentes na prova são um fragmento de um romance, base para as 

questões de interpretação, e outros pequenos fragmentos de textos literários que estão 

relacionados às questões de Literatura. São cinco questões de interpretação, relacionadas a 

informações objetivas do texto, ao significado de algumas palavras e a conhecimentos 

extralinguísticos relacionados à obra literária. Na sequência, há sete questões sobre Literatura, 

uma delas também contemplou conhecimentos sobre figuras de linguagem. As quatro 

questões de gramática abordam diferentes itens gramaticais com referência à terminologia e 

são baseadas em sentenças. Verificaram, principalmente, análise e reconhecimento de regras.  

Há uma questão sobre emprego da norma culta, e se relaciona ao reconhecimento sobre frases 

bem ou mal construídas. Os exemplos abaixo estão relacionados à descrição feita. 

 

02) Com base no texto, marque a (s) proposição (ões) VERDADEIRA (S). 
01. O endereço a que se refere o remetente no início da carta é a região amazônica. 
02. O missivista anunciou que iniciaria a carta com uma notícia ruim. 
04 Os habitantes de São Paulo, na opinião do autor da carta, usam palavras em 

excesso para se comunicar. 
08. Os homens da Amazônia preferem mulheres pacíficas e submissas para casar. 
16. Não se haviam completado cinco dias após o início da viagem quando o 
protagonista teve de passar por uma situação adversa. 
32. Para pertencer à Civilização é preciso ter “Curriculum vitae”. 
 
05) O herói, visando a ridicularizar a vida na cidade grande, substitui a modalidade 
de linguagem espontânea por uma linguagem marcadamente artificial. Nesse 
sentido, é CORRETO dizer que ele está ridicularizando mais precisamente: 
01. o caráter anacrônico e ultrapassado da cultura urbana em geral, escolhendo 
expressões em desuso, como “missiva” para carta, tratamento “vós” em vez de 
vocês, “nós” (plural solene) em vez de eu. 
02. o parnasianismo e a literatura imediatamente anterior ao modernismo, 
empregando palavras de uso raro, como faziam os escritores Rui Barbosa, Olavo 
Bilac, Coelho Neto e outros. 
04. a Civilização a que ele (o herói) pertence, cujos valores sociais e culturais são 
medidos através do dinheiro. 
08. os guerreiros da Amazônia, que se parecem com heróis da Grécia antiga e não 
lutam por dinheiro, mas sim por mulheres. 
16. os habitantes da cidade de São Paulo, ao dizer que estes a consideravam a 
maior cidade do universo, ao mesmo tempo que os chama de prolixos, porque 
usavam muitas palavras e frases excessivamente longas. 
 
14) Assinale a (s) proposição (ões) VERDADEIRA (S) e some o (s) valor (es) 
correspondente (s). 
01. No vocabulário anéis, existe um ditongo oral, aberto, tônico, decrescente. 
02. Em português, o prefixo dis- pode indicar afastamento ou dificuldade, como em 
“sinais díspares”, “mulher distinta”, “lançou cinco discos” e “saiu em disparada”. 
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04. Na palavra amicíssimas, existem o radical, o sufixo de grau superlativo, a 
desinência de gênero feminino e a desinência de número plural. 
08. Nas formas verbais com pronomes enclíticos ou mesoclíticos, considera-se cada 
segmento de forma independente para fins de acentuação gráfica. Por isso, são 
corretas as seguintes grafias: amá-lo-ás, feri-lo-ias, entendê-lo, conduzi-lo. 
16. Taxar é uma coisa, tachar é outra. Por isso, deve-se dizer: O juiz taxou de 
indecorosa a tacha estipulada pela prefeitura”. 
 
17) Leia com atenção as frases e assinale a (s) proposições que está (ão) 
CORRETA (S) quanto à norma culta da língua. 
01. Esqueci-me dos compromissos assumidos na semana passada. 
02. Todos preferiam a leitura do que o trabalho no quintal. 
04. Á noite não obedeço o semáforo. 
08. A profissão a que aspirava era gloriosa. 
16. Em julho, assistimos um belo espetáculo de dança. 
32. Demoliram a casa de cuja renda a velha vivia. 

 

Na aprova de 1998, no caderno “Redação”, o tema é apresentado através de um 

fragmento de uma música. O candidato é orientado a redigir uma dissertação que apresente 

uma tese coerente e argumentos que a sustentem. Os critérios de avaliação contemplam: tema, 

número de linhas (mínimo 20, máximo 30), título, parágrafos, linguagem clara e de acordo 

com a norma culta e letra legível. A “Prova de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira” é 

composta por 18 questões de múltipla escolha e a divisão interna na seguinte ordem: questões 

de interpretação, de Literatura e de gramática. Os textos presentes na prova são dois 

fragmentos de romances, para as questões de interpretação, e outros pequenos fragmentos de 

textos literários que estiveram relacionados às questões de Literatura. São seis questões de 

interpretação, relacionadas a informações objetivas e ao significado de algumas palavras no 

texto; na sequência há seis questões sobre Literatura. As cinco questões de gramática abordam 

diferentes itens gramaticais com referência à terminologia e baseadas em sentenças. Há uma 

questão sobre emprego da norma culta que aborda o reconhecimento de frases bem ou mal 

construídas. Exemplos de questões: 

 

01) Com base no texto, assinale a (s) proposição (ões) VERDADEIRA (S). 
01. Amesa redonda que indica o lugar das refeições fica próximo à cozinha. 
02. Os ambientes que o autor descreve pertencem à casa do Coronel. 
04. O Coronel, por beber na presença de visitas, recebe poucos hóspedes. 
08. Um dos passatempos preferidos do Coronel é discutir lições de Tática e 
Estratégia. 
16. Bernardo, o melhor amigo do Coronel na Academia Militar, em vez de aposentar-
se, leciona história para os cadetes. 
 
06) Marque a (s) proposição (ões) VERDADEIRA (S) sobre o texto de Raimundo 
Caruso. 
01. Em “... aponta o dedo para o alto, como se espetasse uma barriga”, há uma 
comparação. 
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02. Os crentes estavam concentrados nas palavras divinas do pastor negro, pois 
ele falava espanhol. 
04. A leitura do primeiro parágrafo permite deduzir que chovia, ou chovera, quando 
os crentes estavam reunidos sob a figueira. 
08. No segundo relatório, o delegado denuncia ao Governador o cidadão Antônio 
Vieira B. 
16. A irmã do criminoso sofria de alienação mental. 
32. Em “... tendo havido apenas às duas horas da tarde uma pequena questão...”, a 
palavra sublinhada significa que “à tarde houve somente ou unicamente uma 
pequena questão”. 
 
13) sobre a frase “Os cantores sertanejos têm sido cada vez mais requisitados pelos 
organizadores de festas de rodeio e exposições agropecuárias”, é CORRETO afirmar 
que: 
01. está na voz passiva, pois o sujeito é paciente da ação verbal. 
02. o agente da passiva é composto, tendo os núcleos “festas” e “agropecuárias”. 
04. o verbo principal está empregado no particípio e um verbo auxiliar concorda em 
pessoa e número com o núcleo do sujeito “cantores”. 
08. “cada vez mais” é uma conjunção subordinativa que liga a oração principal à 
oração subordinada adjetiva explicativa. 
16. “de rodeio” e “agropecuárias” são termos com a mesma função sintática (adjunto 
adnominal), mas com características formais distintas: o primeiro é preposicionado e 
não concorda em gênero e número com o substantivo “festas”; o segundo não é 
preposicionado, flexiona-se em gênero e número e concorda com “exposições”. 
32. quanto ao sentido, equivale a “Os organizadores de festas de rodeio e 
exposições agropecuárias têm requisitado cada vez mais os cantores sertanejos”. 
 
17) Assinale a (s) frases (s) CORRETA (S) em relação à norma culta da língua 
portuguesa. 
01. Tu se lembra bem quando saiu de casa por que teu pai disse que não sustentava 
malandro? 
02. Toda vez que ele perguntava por meu tio, mandavam-no cuidar de si. 
04. Para mim nunca ninguém falou coisa alguma, exceto o óbvio. 
08. Aonde tu encontrou essas algemas, Irineu? 
16. Vossa Senhoria saberá arranjar suas tralhas melhor do que eu, não? 
32. Se você quer ouvir o que esse e outros feras tem a dizer sobre propaganda, 
inscreva-se no Fórum Catarinense. 
64. Olha só quanto vai custar as férias do meu filho na rede Barbicalho. 

 

Em 1999, o tema para a Redação é apresentado através de uma manchete. O candidato 

é orientado a desenvolver uma dissertação considerando o assunto em destaque. Os critérios 

de avaliação são: número de linhas (mínimo 20, máximo 30), título, parágrafos, linguagem 

clara e de acordo com a norma culta e letra legível. No caderno de “Língua Portuguesa e 

Literatura Brasileira”, há 12 questões de múltipla escolha e a divisão interna é na seguinte 

ordem: questões de interpretação de textos, de gramática e de Literatura. O texto que serve de 

base para as questões de interpretação foi uma crônica, publicada no Diário Catarinense no 

ano anterior. A crônica chama a atenção para a “defesa” da língua portuguesa no Brasil como 

“patrimônio cultural”, pois, segundo seu autor, “linguagens populares e jargões” estariam 
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“dialetizando o Português brasileiro”. Outros pequenos fragmentos de textos literários estão 

relacionados às cinco questões de Literatura. Há três questões de interpretação, relacionadas a 

informações presentes no texto e ao significado de algumas palavras. As quatro questões de 

gramática abordam diferentes itens gramaticais com referência à terminologia e baseadas em 

sentenças do texto. Abaixo alguns exemplos dessas questões. 

 
14) Com base no texto, é CORRETO afirmar que: 
01. os portugueses denunciam o nosso Português como dialeto brasileiro, falho, 
rasgado e desmoronado. 
02. o brasileiro deveria unir os valores da pátria com os linguísticos, vibrar com e por 
eles, em todas as circunstâncias, não apenas por ocasião da copa do mundo. 
04. o autor sugere que se pense a respeito da criação do Banco da Língua 
Portuguesa, a qual está gradualmente se deteriorando no país. 
08. esse possível “Banco” de preservação do Português poderia valorizar e depurar o 
seu ensino nas escolas de primeiro e segundo graus.  
16. a crônica de Sérgio da Costa Ramos afirma que programas de resistência 
idênticos aos franceses estão sendo “estudados” e implementados no Brasil. 
32. a nossa língua também deve ser cultivada como patrimônio nacional, como 
querem os jovens locutores e escritores. 
 
16) Considerando as proposições abaixo, assinale a (s) VERDADEIRA (S). 
01. Na frase O brasileiro parece ser uma despreocupada exceção, a palavra 
despreocupada é formada pelo processo de composição. 
02. Em Deveria ser adotado um outro procedimento que, ressalte-se, já era esperado 
por todos, o pronome se está empregado corretamente. 
04. A frase a seguir não apresenta erro quanto à concordância nominal: Ela parecia 
meio desanimada. 
08. Com relação à divisão silábica, as palavras su-bli-nhar, su-bli-me e sub-ro-gar 
estão corretas. 
16. Quanto à pontuação, frase a seguir, do 3º parágrafo do texto, está correta: (...) 
Os galeses cultivam a sua, vertente derivada do Celta, com um zelo tal que, em 
pleno Reino Unido, os filmes de televisão (...). 
32. Na frase Estes livros importados custam muito caro, o vocabulário caro funciona 
como advérbio. 
 
19) Assinale, nas proposições a seguir, apenas a (s) VERDADEIRA (S)  na 
correspondência entre o (s) termo (s) sublinhado (s) e aquele (s) que está (ão) entre 
parênteses. 
01. A nova Lei de Trânsito impõe aos motoristas novas regras.  
02. O processo foi-lhe favorável. (complemento nominal) 
04. A prova terminou muito cedo. (adjunto adverbial de intensidade) 
08. Dorme, cidade maldita, teu sono de escravidão. (aposto) 
16. Loja com nome estrangeiro paga mais imposto. (objeto direto) 
32. Estou certo de que ela passará nos exames. (oração subordinada substantiva 
completiva nominal) 

 
A prova do ano 2000 foca o tema “Descobrimento do Brasil” na redação e nos dois 

textos utilizados para a interpretação. Na “Redação”, o vestibulando é orientado a desenvolver 

uma redação considerando o assunto em destaque, não ficando determinado o tipo de texto a 
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ser escrito. Os critérios de avaliação destacam: número de linhas (mínimo 20, máximo 30), 

título, parágrafos, linguagem clara e de acordo com a norma culta e letra legível, texto em 

prosa. No caderno de “Língua Portuguesa e Literatura Brasileira” há 12 questões de múltipla 

escolha. As questões de interpretação e de gramática aparecem intercaladas e têm como base 

dois textos literários. Outros pequenos fragmentos de textos literários estão relacionados às 

quatro questões de Literatura. São quatro questões sobre o conteúdo e interpretação, e 

abordam informações objetivas e o significado de algumas palavras no texto. As quatro 

questões de gramática tratam de diferentes itens gramaticais, ou seja, cada uma aborda mais 

de um conteúdo. Há questões relacionadas ao domínio das regras e com referência à 

terminologia, como também há outras relacionadas à aplicação do conhecimento sobre 

pontuação dentro do parágrafo e à compreensão do papel dos termos da oração no texto. Para 

exemplificar nossa descrição, abaixo algumas questões da prova. 

 

14) Em relação ao Texto 1, é CORRETO afirmar que: 
01. Fura-buxos, aves de anunciação, são gaivotas marinhas que vivem longe da 
terra. 
02. Com a expressão homens que se fazem ao mar, o autor quis se referir aos 
marinheiros que se jogam ao mar quando avistam indícios de terra. 
04. O autor, quando escreve que os grasnados dos fura-buxos romperam o silêncio 
dos mares e dos céus, quer dizer que essas aves de anunciação voavam 
barulhentas por entre os mastros e velas das naves. 
08. O texto apresenta, ente os sinais da proximidade de terra, os rabos-de-asno 
que lambiam os cascos das naves e os fura-buxos que voavam barulhentos por 
entre mastros e velas. 
  
16) Observe o período abaixo e assinale a (s) proposição (ões) em que o mesmo foi 
reescrito CORRETAMENTE. 
...Após quase um século de navegação atlântica, o surgimento dessa gaivota era 
tido como indício de que, muito em breve, algum marinheiro de olhar aguçado 
haveria de gritar a frase mais aguardada pelos homens que se fazem ao mar: 
“Terra à vista!” 
01.O surgimento dessa gaivota era tido, após quase um século de navegação, 
como indício de que muito em breve, algum marinheiro de olhar aguçado haveria de 
gritar: “Terra à vista!”, a frase mais aguardada pelos homens que se fazem ao mar. 
02.“Terra à vista!” Algum marinheiro de olhar aguçado haveria de gritar, muito em 
breve, a frase mais aguardada pelos homens que se fazem ao mar. O surgimento 
dessa gaivota era tido como indício de tal fato, após quase um século de 
navegação atlântica. 
04. Após quase um século, de navegação atlântica, o surgimento dessa gaivota 
era, tido como indício de que, muito em breve, algum marinheiro haveria de gritar 
“Terra à vista”, de olhar aguçado, a frase mais aguardada pelos homens que se 
fazem ao mar. 
08. O surgimento dessa gaivota, após quase um século de navegação atlântica, era 
tido como indício de que, muito em breve, algum marinheiro de olhar aguçado 
haveria de gritar, a frase, mais aguardada pelos homens que se fazem ao mar: 
“Terra à vista”. 
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16. A frase mais aguardada pelos homens que se fazem ao mar é: “Terra à vista!” 
Após quase um século de navegação atlântica, o surgimento dessa gaivota, era tida 
como indício de que, muito em breve, algum marinheiro de olhar, aguçado, haveria 
de gritá-la. 
32. Após quase um século de navegação, atlântica, o surgimento dessa gaivota era 
tido, como indício de que muito, em breve, algum marinheiro de olhar aguçado, 
haveriam de gritar a frase mais aguardada: “Terra à vista!” pelos homens que se 
fazem ao mar. 

 
19) Assinale a (s) proposição (ões) VERDADEIRA (S). 
01. Na oração ...isto não queríamos nós entender..., o pronome demonstrativo 
exerce a função sintática de objeto direto e o pronome pessoal reto, a de sujeito 
simples. 
02. Em E eles entraram, o verbo entrar está conjugado no pretérito imperfeito do 
Modo Indicativo. 
04. Na oração Num dos trechos de sua carta a D. Manuel, Pêro Vaz de Caminha 
descreve como foi o contato ..., a vírgula foi empregada corretamente, porque o 
adjunto adverbial está deslocado. 
08. Em E depois tornou as contas a quem lhas dera, a palavra destacada pode ser 
substituída por devolveu. 
16. Em Para realizar o que queria, havia um entrave, a palavra entrave pode ser 
substituída por obstáculo sem perder o sentido; logo, entrave é sinônimo de 
obstáculo. 
32. Nos exemplos a seguir, as expressões equivalem aos adjetivos: 

EXPRESSÕES ADJETIVOS 

Notícia não verdadeira inverídica 

Água do mar marinha 

Azul do céu celeste 

Escrita em forma de cunha cuneiforme 

 

Para uma melhor visualização dos conteúdos abordados nas provas da década, o 

quadro abaixo pretende sintetizar as informações sobre os conhecimentos requeridos, a 

quantidade e tipo de textos presentes. 

 

 

Ano 
Reda-

ção 

Total de 

Questões 

de 

Múltipla 

escolha 

Inter-

pretação 

de textos 

 

Gramá-

tica 

Norma 

Culta 

Outras 

Questões 

Lite-

ratura 

Textos 

Presentes na 

prova 

 

1991 

 

 

Disser-

tação 

20 09 05 01  05 1 Crônica 

(Jornalística?) 

1 Literário 

2 fragmentos 

textos Literários 

1992 

 

Prosa 20 08 05 02  05 1 Charge 

1 fragmento texto 

informativo 

1 Conto 

Fragmentos de 

textos literários 
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Ano 
Reda-

ção 

Total de 

Questões 

de 

Múltipla 

escolha 

Inter-

pretação 

de textos 

 

Gramá-

tica 

Norma 

Culta 

Outras 

Questões 

Lite-

ratura 

Textos 

Presentes na 

prova 

 

1993 

 

 

Não 

deter-

mina o 

tipo de 

texto 

20 06 07 01  06 01 crônica 

Outros trechos de 

textos literários 

1994 Não 

deter-

mina o 

tipo de 

texto 

20 08 O7   05 01 poema 

2 contos 

Pequenos 

fragmentos de 

romances 

1995 Disser-

tação 

20 07 08   05 01 Fragmento de 

Romance 

Outros 

fragmentos de 

textos literários. 

 fragmento texto 

jornalístico. 

1996 Disser-

tação 

18 06 04 01  07 01 conto 

01 fragmento de 

romance 

Pequenos 

fragmentos de 

textos literários 

1997 Disser-

tação 

18 05 05 01  07 01 fragmento de 

romance 

Outros pequenos 

fragmentos 

literários 

1998 Disser-

tação 

18 06 05 01  06 02 fragmentos de 

romance 

01 fragmento de 

letra de música 

Outros pequenos 

fragmentos 

1999 Disser-

tação 

12 03 04   05 01 crônica 

Outros pequenos 

fragmentos de 

textos literários 

2000 Não 

deter-

mina 

tipo de 

texto 

12 05 03   04 02 textos (01 

informativo, 01 

literário) 

Outros pequenos 

fragmentos de 

textos literários 

Quadro 3 - Conhecimentos requeridos nas provas de 1991 a 2000 
Fonte: Quadro desenvolvido pela pesquisadora com base nas provas de Língua Portuguesa e Redação dos 

vestibulares da UFSC. 

 

A descrição dos conteúdos das provas da década de 1990 revela que elas não 

apresentam homogeneidade com relação aos aspectos analisados. No entanto, é possível 

observar algumas características que se destacaram dentre outras e que tomaremos como base 



100 

 

para nossa análise. Começamos pela divisão interna, que como nas décadas anteriores, é bem 

marcada pelos conteúdos redação, interpretação, gramática e Literatura abordados 

separadamente. A prova de 2000 é uma exceção na década, pois apresenta as questões de 

interpretação e de gramática intercaladas. 

Para a Redação, o tema foi dado a partir de vários tipos de textos: literários, 

jornalísticos, charge, letra de música, etc. Os critérios de avaliação estavam relacionados 

principalmente ao conteúdo e forma de expressão, ou seja, título, relação com o tema, número 

de linhas (mínimo de 20 linhas), estrutura dissertativa, letra legível, parágrafos, linguagem 

clara e correta e de acordo com a norma culta. Observamos, no conteúdo, noções de 

coerência, coesão e argumentação que, como já observado nas décadas anteriores, podem ser 

identificadas com a Linguística.  

Os textos presentes nas provas foram em maior número e mais variados se 

comparados às décadas anteriores. São exemplos o conto, a crônica, a charge, manchetes, 

textos jornalísticos, letras de música, etc. Observamos que além dos literários, outros textos 

também passaram a servir de base para as questões de redação, interpretação e gramática. 

Podemos dizer que aprova do ano 2000 foi temática, pois diferentes textos abordaram o 

mesmo assunto sob diferentes perspectivas, característica que podemos relacionar à 

intertextualidade. 

Houve um significativo aumento no número de questões de interpretação. A maioria 

das provas contemplou mais questões de interpretação do que de gramática. Percebemos 

também que as questões de interpretação não estavam voltadas apenas para informações 

explícitas no texto, ou relacionadas ao significado de palavras desconhecidas. Mas exigiram 

que o candidato realizasse relações com informações e conhecimentos para além do texto. 

Algumas questões de interpretação, ainda que em pequena quantidade, também abordaram 

conhecimentos gramaticais relacionados à compreensão textual.  

Observamos nessas características, a tendência gradativa em tomar o texto como base 

para a análise da língua, uma orientação que também pode ser relacionada à Linguística. De 

acordo com Marcuschi (2002), como já referido na análise anterior, foi a Linguística de Texto 

que trouxe uma teoria adequada à análise do funcionamento do texto, do ponto de vista da 

produção e da compreensão, e esses dois aspectos passaram a dominar o ensino a partir dos 

anos 1980. Segundo o autor, os enfoques do ensino da língua mudaram e os bons textos não 

foram mais os únicos tomados como modelo na análise, mas toda a produção linguística em 

sua múltipla variedade, envolvendo os mais diversos gêneros textuais tanto da oralidade como 

da escrita.  



101 

 

Definindo o texto como evento e observando-o como processo e não como 

produto, a LT passou a incorporar domínios cada vez mais amplos, tendo 

que dar conta da integração de aspectos linguísticos, sociais e cognitivos no 

funcionamento da língua (MARCUSCHI, 2002, p. 16). 

 

As questões de gramática, em sua maioria, permanecem relacionadas às sentenças 

descontextualizadas, avaliando principalmente o conhecimento metalinguístico. No entanto, 

apresentam algumas diferenças com relação à década anterior. Na descrição feita por nós até a 

década de 1990 foi possível identificar questões que abordaram, de forma isolada, conteúdos 

de fonética/fonologia, morfologia, sintaxe e semântica. A partir de 1991, essas questões 

aparecem integradas, ou seja, em uma única questão são abordados vários conhecimentos 

gramaticais. Nos anos finais da década, principalmente no ano 2000, as questões de gramática 

são mais relacionadas ao texto e intercaladas com as questões de interpretação. Várias provas 

abordaram o conhecimento sobre a norma culta; foram questões que não fizeram referência à 

nomenclatura gramatical, mas tiveram como objetivo verificar o reconhecimento de frases 

bem ou mal construídas em relação á norma culta da língua. Apontamos uma tendência nesse 

conteúdo em relacionar os aspectos gramaticais ao texto, e podemos relacioná-la também à 

Linguística. Lembramos que, segundo Altman (2003), muitos trabalhos da pesquisa 

linguística no Brasil, em seus primeiros 20 anos, ocuparam-se do debate e revisão dos limites 

extensionais da análise do fato linguístico. Essa tendência voltou-se para a neutralização da 

oposição entre a gramática da sentença e a gramática do discurso. 

  As constatações feitas a partir das provas podem ser relacionadas ao estudo de May 

(2010), que observou as questões de análise linguística de sete provas do vestibular da UFSC 

entre os anos de 1998 a 2010. O autor pontua que a prova do ano 2000 diferenciou-se da 

prova de 1998, principalmente porque o texto foi a fonte dos trechos analisados nas questões, 

e não mais sentenças descontextualizadas. 

  Retomamos também o estudo de Silva (2005), que analisou as provas de vestibular 

dos anos 1990, 1995, 2000 e 2005 das Universidades Federal e Federal Rural de Pernambuco. 

A autora constatou que a prova do ano 2000 apresentou algumas mudanças com relação às 

provas de 1990 e 1995. Foram elas: as questões de conhecimentos linguísticos passaram a 

requerer mais esforço cognitivo que memorização, a prova passou a ser temática, houve 

alternância entre questões de conhecimento linguístico e de leitura, e a presença de mais 

textos, literários e não literários. Mesmo se tratando de universidades diferentes e 

geograficamente muito distantes, as mudanças apontadas por Silva (2005) na prova do ano 

2000 também foram identificadas no vestibular da UFSC. 
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Constatamos que as noções identificáveis com a Linguística que orientaram os 

conteúdos das provas da década de 1990foram provocando mudanças lentas e gradativas nos 

conteúdos, no entanto, tornaram-se mais evidentes e preponderantes no ano 2000. Foram 

relacionadas, principalmente, à quantidade maior de textos nas provas, que não foram 

exclusivamente literários, aumento no número de questões de interpretação de textos e menos 

de gramática normativa, tendência em tomar o texto como a base para o estudo da língua, 

noções de intertextualidade, gêneros textuais, coerência, coesão e argumentação. Essas 

características podem ser relacionadas à influência da pesquisa linguística para o ensino de 

língua. 

Pontuamos dois fatores que influenciaram a presença dessas orientações na prova. O 

primeiro refere-se ao pleno desenvolvimento e divulgação da pesquisa linguística no Brasil, 

que passou a influenciar a própria política de ensino. Essa consideração baseia-se em 

Marcuschi (2002), que reconhece no surgimento do PCNLP em 1997 o reflexo direto das 

teorias linguísticas na política de ensino de língua portuguesa.  

Se as orientações da Linguística vinham sendo observadas gradativamente nas provas 

da década, foi no ano 2000 que provocaram profundas transformações nos conteúdos, data 

muito próxima à publicação dos PCNs. Com base nessa constatação, consideramos como 

outro fator de influência o contexto educacional, e nos referimos pontualmente à Lei de 

Diretrizes e Bases n° 9.394/96 e, especificamente, aos PCNs de 1997.  

Visioli (2004) destaca que a Lei de Diretrizes n° 9.394/96 é bastante genérica no que 

diz respeito ao ensino de língua portuguesa. A referência que faz em seu Art. 36 é à “língua 

portuguesa como instrumento de comunicação, acesso ao conhecimento e exercício da 

cidadania”. No entanto, a lei contou com os PCNs como instrumento para direcionar a prática 

da disciplina Português. E, a partir desse momento, “o objetivo que se coloca ao ensino de 

língua portuguesa é o de desenvolver a competência comunicativa do educando, ou seja, a 

ampliação da capacidade de realizar a adequação do ato verbal às mais variadas situações de 

comunicação” (VISIOLI, 2004, p. 60).   

É evidente que os PCNs, ao tomarem as teorias linguísticas como norteadoras do 

ensino de língua, promoveram sua ampla divulgação e aplicação ao ensino. E as provas do 

vestibular, como já referido anteriormente, por serem uma das formas sob as quais se 

apresenta o conhecimento produzido sobre a linguagem, refletiram essa influência.  
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3.4 Provas de 2001 a 2010 

 

 

3.4.1 Conteúdo introdutório 

 

 

Consideramos como conteúdo introdutório na década de 2010 as informações sobre a 

denominação das provas, os objetivos, a relação de conteúdos avaliados e a bibliografia 

recomendada, disponíveis no documento “Programa das disciplinas” do “Guia do 

vestibulando”, coletados no site da COPERVE. 

As provas da década recebem a denominação de “Língua Portuguesa e Literatura 

Brasileira” e “Redação”.  De acordo com o “Programa das disciplinas”, as provas de Língua 

Portuguesa e Literatura do vestibular seguem as recomendações dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais, e pretendem verificar “a capacidade de leitura, compreensão e interpretação do 

candidato, frente às questões propostas sobre textos apresentados (literários e não-literários, 

verbais e não-verbais), bem como sua capacidade de análise de fatos linguísticos em 

diferentes contextos de uso”. 

 De acordo com o programa, as provas de língua portuguesa avaliam os seguintes 

conteúdos: I) Compreensão e interpretação de Texto(s), II) Aspectos Gramaticais e 

Ortográficos (denominação entre 2001 a 2005), Aspectos linguísticos (a partir de 2006) e III) 

Literatura Brasileira.  

 Para cada um dos conteúdos mencionados acima, o documento apresenta orientações 

que refletem ideias sobre a língua e se relacionam à Linguística. São exemplos dessas ideias 

no conteúdo “compreensão e interpretação” as noções de significado global do texto, de 

relações intertextuais e intratextuais, dedução de ideias e pontos de vista implícitos, percepção 

da linha argumentativa do autor, diferenciação entre fatos e opiniões, reconhecimento das 

diferentes “vozes” dentro de um texto, do contexto, do gênero textual, do registro, da 

variedade e modalidade linguística. 

 Nos anos 2001 a 2003, os conteúdos “Aspectos gramaticais e ortográficos” estão 

relacionados à macro divisão da Gramática Normativa. A influência da Linguística sobre o 

conteúdo é percebida a partir de 2004, quando passa a ser denominado “Análise linguística”. 

De acordo com o programa, o objetivo dessa seção é aferir, principalmente, a reflexão e 

análise sobre o funcionamento linguístico, privilegiando o raciocínio em lugar da 

memorização de nomenclaturas e definições; o estabelecimento de relações entre os 
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fenômenos gramaticais de diferentes tipos, o reconhecimento da função desempenhada por 

diferentes recursos gramaticais no texto, a adequação de recursos linguísticos ao contexto e o 

domínio da variedade padrão escrita. 

No conteúdo “Redação”, também denominado “Produção Textual” a partir de 2007, os 

objetivos relacionam-se principalmente a “avaliar a expressão escrita do candidato, que deve 

escrever sobre determinado tema a partir de um título, de imagens ou de leitura e 

compreensão de texto(s) oferecido(s) como motivação”. Diante das propostas apresentadas, o 

documento informa que o candidato, após examinar criteriosamente os aspectos que 

envolvem os temas, deve definir o gênero textual adequado para a produção, mobilizando os 

recursos linguísticos que lhe permitem mostrar sua competência comunicativa nesta situação 

específica de produção: a redação de vestibular. Os critérios de avaliação estão relacionados 

a: I)Adequação, II) Coerência e Coesão, III) Informatividade e argumentação. 

Observamos nos documentos da década que esse conteúdo é predominantemente 

marcado por orientações vindas da Linguística. Conceitos como produção textual, gêneros 

textuais (a redação do vestibular também é entendida como um gênero), intertextualidade, 

adequação, coesão e coerência, argumentação e informatividade relacionam-se diretamente às 

contribuições teóricas da ciência da linguagem para o ensino de língua. 

A bibliografia recomendada no manual do candidato, embora não analisada aqui com 

maior profundidade, senão pelos títulos, autores e anos, pode também evidenciar sobre que 

referências se basearam as questões das provas. No início da década, predominam vários 

títulos de gramáticas normativas, um de gramática expositiva e um de descritiva. Os livros 

didáticos e manuais são principalmente da década de 1990, e estão relacionados aos títulos: 

“Redação e gramática aplicada”, “Gramática Aplicada aos textos”, “Para entender o texto”, 

“Língua e Literatura”, etc. A partir de 2003, as referências são de datas mais recentes, há a 

indicação “gramáticas normativas em geral”, sem menção a títulos específicos. Vários livros 

são baseados na pesquisa linguística, como: “Introdução à semântica: brincando com a 

gramática”, “Prática de texto: língua portuguesa para nossos estudantes”, “Oficina de texto”, 

“Para entender o texto”, “Experiência e prática de redação”, entre outros. Como podemos 

observar, a bibliografia recomendada ao candidato também demonstra a influência gradativa 

da Linguística. 

A partir dessas observações, fica evidente que o encaminhamento teórico dado às 

provas da década vem das contribuições da ciência da linguagem para o ensino de português. 

Essas orientações foram observadas também no ano 2000, e provocaram profundas mudanças 

nos conteúdos das provas. Na presente década, elas tornaram-se ainda mais evidentes; os 
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documentos analisados explicitam que a prova de língua portuguesa da UFSC segue as 

recomendações dos PCNs. Relembramos que o documento, divulgado em 1997, teve nos anos 

da década seguinte seu período de divulgação, discussão e aplicação. Esse fato nos faz 

observar que o contexto educacional da década de 2010 foi de compreensão e transposição 

didática das orientações linguísticas que embasaram o documento. Segundo Travaglia (2004), 

os PCNs colocaram em campo as conquistas da Linguística moderna, o que acarretou o 

rompimento com certas tradições do ensino e aprendizagem da língua. 

 

 

3.4.2 Conteúdo programático 

 

 

Para a descrição do conteúdo programático das provas de 2001 a 2010, foi tomado 

como material de apoio comentários feitos às provas pela Banca de Língua Portuguesa do 

vestibular da UFSC, disponíveis no site da COPERVE. 

 A prova de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira do ano 2001 possui 12 questões 

de múltipla escolha: quatro de compreensão, relacionadas a três textos, um literário, um 

jornalístico e uma charge. Dessas quatro questões, uma avalia somente interpretação e 

compreensão, as outras três, além da compreensão, mediram conhecimentos sobre 

vocabulário e gramática. Há quatro questões baseadas em sentenças dos textos que avaliam 

diversos conteúdos gramaticais (acentuação, sintaxe, morfologia, pontuação, etc.). Algumas 

questões fazem referência à terminologia gramatical, outras, não. Na sequência há quatro 

questões de literatura.  Para a Redação, o tema é dado a partir de uma opinião e uma imagem, 

não tendo sido informado o tipo de texto a ser desenvolvido. Nas instruções ao candidato, 

ficam definidos como critérios de avaliação: número de linhas (20 a 30), parágrafos, 

linguagem clara e de acordo com a norma culta, letra legível, redação em prosa e título. 

Exemplos de questões da prova: 

 

13) Baseado  no  Texto  1, assinale  a(s)  proposi-ção(ões) VERDADEIRA(S): 
01. O excerto é retirado do livro O Pequeno Príncipe, e retrata o diálogo entre o 
principezinho, a raposa e a rosa. 
02. O termo destacado em  O trigo  para  mim é inútil pode ser substituído por não 
tem utilidade, desnecessário. 
04. Ao despedir-se do principezinho, a raposa reco-menda-lhe ter sempre um 
segredo, pois isso faz bem ao coração. 
08. A raposa faz uma comparação entre o dourado do trigo e a cor dos cabelos do 
principezinho.  
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16. O termo cativar, que aparece repetidamente no texto, tem o sentido de tornar(-
se) cativo; pren- der(-se). 
32. A raposa declarou Minha vida é monótona.  A palavra monótona, neste contexto, 
pode ser substituída por enfadonha, fastidiosa, mes-mice. 
64. No trecho ...como se fosse música, é estabelecida uma comparação entre o 
efeito ocasionado pelos passos e o provocado pela chuva nos campos de trigo. 
 

14) Com relação ao Texto 1, é CORRETO afirmar que: 
01. A afirmação de que os homens compram tudo prontinho nas lojas é uma crítica 
sobre a falta de sentimento e de tempo do homem para consigo próprio e para com 
os outros. 
02. A frase mas tu não a deves esquecer, pode ser substituída por mas tu não deves 
esquecer essa verdade. 
04. Em O essencial é invisível aos olhos, o termo em destaque funciona como 
complemento nominal. 
08. No primeiro parágrafo do texto, há predominância de períodos compostos por 
subordinação. 
16. É possível estabelecer um paralelo em que Tu te tornas eternamente 
responsável por aquilo que cativas está para insubstancialidade, assim como Eu 
caço as galinhas e os homens me caçam está para material. 
32. O principezinho pede à raposa  para  cativá-lo, pois ele tem necessidade de fazer 
amigos. 
64. O principezinho não atendeu ao apelo de cativar da raposa, porque não dispunha 
de tempo e já possuía muitos amigos. 
 

15) Assinale a(s) proposição(ões) VERDADEIRA(S): 

01. Em A gente só conhece bem as coisas..., e também gostaria de parabenizar o 
Norman. As palavras destacadas classificam-se, morfologicamente, como conjunção. 
02. A forma verbal Conhecerei, (Texto 1) possui sujeito elíptico de primeira pessoa 
do singular. 
04. Coma expressão Feliz  por este momento (Texto 2), o tenista catarinense está se 
referindo à felicidade de retornar ao Brasil. 
08. Quanto ao processo de formação, as palavras microfone, sonhos, torneio e  
nervoso  são primitivas. 
16. Em ambas as frases: O campo de tênis é imenso  e  O campo de tênis imenso 
está lotado, o adjetivo  imenso  é um termo acessório. 

32. Na expressão Por favor ... cativa-me!, o pronome átono está proclítico. 
64. Há alguns verbos que possuem duas ou mais formas de Particípio, como ganhar 
(ganhado, ganho), prender (prendido, preso), exprimir (exprimido, expresso). 
 

19) Assinale a(s) proposição(ões) VERDADEIRA(S): 
01. Em Mas se tu me cativas...o verbo cativar classifica-se como transitivo direto. 
02. Em  ...só se vê bem  e  os homens não têm mais tempo, o acento nos verbos  
ver e  ter  é justificado pela mesma regra de acentuação gráfica. 
04. Os verbos lembrar e esquecer, ao contrário de lembrar-se  e  esquecer-se, não 
são regidos por preposição. 
08. Em Por favor ... cativa-me!, o modo verbal é o Imperativo. 
16. No trecho  ...começaram a se tornar realidade, o verbo começaram apresenta a 
seguinte estrutura: |começ-| radical,  |-a-| vogal temática, |começa-| tema, |-ra-| 
desinência modo-temporal  e  |-m| desinência número-pessoal. 
32. Em O trigo, que é dourado, fará com que eu me lembre de ti, a vírgula é utilizada 
para isolar o sujeito do verbo. 
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 No ano 2002, a prova de “Língua Portuguesa e Literatura Brasileira” é mais integrada 

no que diz respeito às questões de interpretação de textos, gramática e literatura, ou seja, não 

há uma divisão interna marcada pela sequência isolada e em ordem. Há, também, várias 

questões que envolvem obras literárias indicadas para o vestibular e avaliam simultaneamente 

a interpretação, aspectos gramaticais e literatura. A prova é composta por 12 questões de 

múltipla escolha que têm como base seis textos: um fragmento de romance, um fragmento de 

poema, um conto, um poema e duas charges. A divisão das questões, de acordo com os 

conhecimentos preponderantes avaliados, é: uma de compreensão, uma de compreensão e 

gramática, três que abordaram diversos conteúdos gramaticais, como classes de palavras, 

sintaxe, semântica, ortografia, etc. Essas questões são elaboradas com base em sentenças dos 

textos, e a maioria delas faz referência à nomenclatura gramatical. Duas integraram 

compreensão e conhecimentos sobre gramática e literatura, e cinco verificaram 

conhecimentos sobre literatura. No conteúdo “Redação”, o candidato é orientado a redigir 

uma dissertação a partir do tema presente nos textos, um poema e um anúncio, e nas 

ilustrações. Abaixo, algumas questões da prova: 

 

13)Nos exemplos a seguir, retirados do texto 1, de Garcia-Roza, existem descrições 

de movimentos e de características de seres  sendo percebidas pela visão, tato e 
paladar. Em relação ao especificado, assinale a(s) proposição(ões) FALSA(S). 
01. “Viu-o, da janela, caminhando a passos lentos em direção ao ateliê.”  

02.  “ É seu autor predileto, inspetor?  Havia um leve toque de ironia na voz.” 
04. “Se viera correndo, agora não demonstrava pressa. Deteve-se algum tempo no 
topo da escada apreciando a mangueira.”  

08.    “ O senhor entende de arte, inspetor?” 
16.  “Enquanto tomava café, Espinosa  vagava pela sala olhando atentamente os 
objetos, verificando a marca dos pincéis, apreciando as caixas de lápis, detendo-se 
em cada prateleira da estante. O olhar, contudo, não parecia policial, mas estético.”  
 
14) Há palavras, retiradas do texto 1, distribuídas em quatro colunas (A, B, C, D). 
Assinale a(s) proposição(ões) VERDADEIRA(S) que tem(têm), respectivamente, 
palavras com: dígrafo (sendo, ao mesmo tempo,  palavra derivada), hiato, oxítona e 
paroxítona (terminadas ou não em ditongo crescente). 

 

 

 
16)Do fragmento transcrito, de Manuel Bandeira, assinale a(s) proposição(ões) com 
afirmação(ões) VERDADEIRA(S).  
       ... 

 
Coluna A Coluna B Coluna C 

 

Coluna D 

01. assassinato aliviar terá ópio 

02. senhora agradável direção lápis 

04. mangueira diálogo café açúcar 

08. chegou pincéis está tensão 

16. olhando ateliê inglês infância 

32. passos infância já rápido 
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Louvo o seu romance: O Quinze 
e os outros três; louvo As Três 
Marias especialmente, 
mais minhas que de vocês. 
Louvo a cronista gostosa. 
Louvo o seu teatro: Lampião 
         E a nossa Beata Maria. 
       ... 
 
BANDEIRA, Manuel. Estrela da Vida Inteira. 20. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 
1993. p. 255-256. 
 
01. Manuel Bandeira está apresentando, nesse fragmento, obras de uma escritora 
que pertence à Academia Brasileira de Letras, é do Nordeste e participou da Semana 
de Arte Moderna, ao lado de Mário de Andrade. Trata-se de Raquel de Queiroz.  
02. Nas palavras “Três” e “Quinze”, do fragmento de Bandeira, há igual número de 
fonemas e diferente número de letras; entretanto em “Lampião” existe quantidade 
menor de fonemas e maior de letras.  
04.  Retirados do fragmento acima, estão colocados entre parênteses os gêneros 
literários que ele, Manuel Bandeira, diz ter escrito (romance, crônica e teatro). 
08. Há, no fragmento de Manuel Bandeira, pronomes possessivos, representando a 
pessoa gramatical “que fala” e a pessoa gramatical “de quem se fala”.  
16.  No fragmento de Bandeira, a palavra “romance” completa o sentido do verbo 
transitivo direto “louvo”, existindo predicado que tem como núcleo um verbo. 
32.  Em “As Três Marias”, o termo sublinhado é palavra que representa uma classe 
gramatical com que se nomeiam os seres em geral, sendo, portanto, um substantivo 
do tipo coletivo que está no plural.  
64.  Em “louvo o seu teatro”, existe, na palavra sublinhada, desinência nominal de 
gênero. 
 
17) Todas as proposições referem-se ao texto 2. Assinale a(s) VERDADEIRA(S). 
01.  O título nomeia um gênero literário, sendo que, nessa narrativa, aparecem 
objetos que se personificam, assumindo os cargos dos nobres.  
02. Há um tratamento desigual entre os personagens no diálogo. Os pronomes de 
tratamento empregados por eles são: senhora, você, imperador e baronesa.  
04.  “Chegou a costureira, pegou do pano, pegou da agulha, pegou da linha, enfiou a 
linha na agulha, e entrou a coser.”  Há, nesse período composto por coordenação, o 

seguinte: anáfora, um verbo (abundante quanto à flexão verbal)  repetido mais de 

duas vezes  e uma palavra homônima homófona de cozer.  
08.  No parágrafo do texto de Machado de Assis que principia com “A linha não 
respondia nada,...” (linhas 53 – 63) não existe o ruído da voz humana, nem o diálogo 
entre personagens, entretanto fica clara a presença de onomatopéia, de verbos na 
forma nominal do gerúndio e de um substantivo diminutivo formado por derivação 
sufixal.  
16.  A obra terminada pela costureira  da baronesa não tinha botões e destinava-se a 
agasalhar a “bela dama” para a festa noturna na qual a música é entoada, enquanto 
o corpo entra em movimento ritmado, tão informal quanto as festas funks dos jovens 
de 2001.  

32. A agulha concorda coma linha, confirmando ser ela  a linha  a única 
responsável por prender um pedaço do tecido ao outro.   
64.  A expressão sublinhada, a  seguir,  retirada  do texto, tem como sinônimo o que 
está após o sinal de igualdade:  “Mas a verdade é que você faz um papel subalterno, 

indo adiante; vai só mostrando o caminho, ...”     você faz uma atividade sob a 
própria orientação ... 
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Na prova de 2003, todas as 12 questões de múltipla escolha envolvem leitura e 

compreensão de textos verbais e não verbais. São oito textos, literários e não literários, que 

servem de base para as 12 questões objetivas; podemos dizer que o texto tem a centralidade 

nessa prova. Cada questão avaliou mais de um conhecimento sobre aspectos linguísticos e 

literários.  

As questões sobre aspectos gramaticais fazem menos menção à nomenclatura e estão 

mais relacionadas ao uso desse conhecimento e ao funcionamento de palavras e expressões no 

texto. Também exploram a pontuação como recurso, o gênero textual; uma questão abordou 

ainda o registro formal e informal, a modalidade escrita e oral e a variação linguística. Essas 

questões não atendem à categorização da prova anterior. Uma possível classificação dessas 

questões, de acordo com os conteúdos predominantes, é: uma de compreensão do texto, que 

requer inferência e estabelecimento de relações semânticas entre as orações de um período; 

uma de compreensão, que também contempla o uso da língua (registro, modalidade, 

variação); três de interpretação, que avaliam também aspectos gramaticais. Duas questões são 

mais voltadas para fatos gramaticais contextualizados. Há cinco sobre literatura, duas delas 

exploram, além de aspectos literários, recursos expressivos da língua. Para a Redação, são 

apresentadas duas propostas de temas, abordados com base em uma manchete, dois textos de 

opinião e dois textos jornalísticos. Não fica determinado o tipo de texto a ser escrito. Abaixo, 

exemplos das questões: 

 

13) Sobre os quadrinhos do Texto 1, assinale o que for CORRETO. 
01. Da fala do primeiro quadrinho, infere-se que a informação contida na primeira 
oração já era partilhada pelos personagens naquele momento, mas a informação 
presente na segunda oração foi nova para Calvin. 
02. O verbo saber aparece no segundo e no último quadrinho com o significado de 
ter habilidade ou capacidade para fazer algo. 
04.Nosegundoquadrinho, Calvin não está simplesmente indagando sobre o fato de o 
pai saber ou não cozinhar, mas também colocando em dúvida a habilidade do pai, 
devido a informações prévias de que o menino dispõe. 
08. Considere o último quadrinho. O pedido do pai é um indício de que o que a mãe 
de Calvin tinha falado não estava errado. 
16. No período Já que a mamãe está doente, esta noite eu farei o jantar, existe uma 
relação semântica de causalidade entre as orações. 
 
14) Considerando o Texto 2, é CORRETO afirmar que: 
01. No primeiro parágrafo, a uma indagação de caráter geral, o entrevistado 
respondeu com um exemplo. 
02. Pode-se considerar que a segunda pergunta foi respondida de imediato pelo 
entrevistado, sendo que no decorrer do parágrafo ele desenvolve, mediante 
apresentação de argumentos baseados em fatos, a informação inicialmente 
fornecida ao repórter como resposta à sua pergunta.   



110 

 

04. O grande desafio (linha 38) a que o pesquisador se reporta ao final da segunda 
resposta é fazer com que o computador consiga perceber as ambigüidades 
presentes na linguagem humana.  
08. O texto, uma entrevista jornalística, está escrito em um registro formal, não 
trazendo marcas de oralidade.  
16. Encontramos pelo menos dois fenômenos explícitos de variação lingüística nos 
dois trechos do Texto 2: no primeiro, o uso de duas diferentes formas verbais para 
representar o tempo futuro, no modo indicativo; no segundo, o uso de duas 
diferentes formas de expressão do sujeito para representar a primeira pessoa do 
plural.  
 
15) De  acordo  com  o  Texto  2, é(são)  VERDADEIRA(S) a(s) seguinte(s) 
proposição(ões): 
01. Em ambos os trechos, o pronome você não está sendo utilizado como referência 
específica à pessoa do interlocutor, mas com sentido indeterminado, podendo referir-
se a qualquer pessoa. 
02. Os quatro sujeitos destacados no texto (você, eu, nós, você) podem ser omitidos, 
sem causar nenhum problema de ambigüidade na interpretação de cada um dos 
enunciados. 
04. No período Também há coisas que nem queremos que a tecnologia 
resolva(linhas 38-40), a palavra sublinhada leva ao entendimento de que há dois 
tipos de coisas: aquelas que queremos que a tecnologia resolva e aquelas que não 
queremos que a tecnologia resolva.  
08.  O vocábulo as, em E vai trazer as que mais lhe interessam (linhas 11-12),está 
funcionando como um artigo definido. 
16.  Pode-se substituir Nenhuma   máquina  jamais conseguirá (linha 16) por 
Máquina alguma jamais conseguirá, sem que o sentido da frase se altere. 
 
20) Considerando o Texto 5, assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S). 
01. As passagens umcorpo(linha 4) /nem parecia um corpo mas um sacolinhas 5-6) e 
aquilo(linhas 34 e 36)refletem a banalização a que ficou reduzido o companheiro de 
cela do narrador, a perda de sua individualidade como ser humano. 
02. Ainda que viva cem, mil anos, não esquecerei aquele dia... (linhas 1-2).Cony 
inicia o romance lançando mão de um recurso semântico com que explora o impacto 
causado pela presença do corpo empurrado pelos soldados, para dentro da cela. 
Essa forma expressiva corresponde à figura de linguagem chamada eufemismo. 
04. No Texto 5 foram empregados travessões como recurso de ênfase. Os primeiros 
(linha 9) e o último (linha 30), para separar uma expressão que ratifica o enunciado 
anterior; o da linha 11, para realce. Todos esses travessões poderiam ter sido 
substituídos por pontos-e-vírgulas, sem que o sentido do texto se alterasse. 
08.Ou quem sabe, o espanto – seria melhor dizer: o medo – não me deixou ouvir 
nada. (linhas 8-10).  Nessa frase, os dois pontos ressaltam o sentimento de medo do 
narrador diante da cena presenciada.  
16. As formas verbais em Ainda que viva (linha 1) e se elas não fizessem (linha 22) 
estão flexio-nadas, respectivamente, no presente e no futuro do subjuntivo, modo 
que retrata fatos incertos, hipotéticos. 

 

 

A prova de 2004 segue o modelo da prova de 2003. São dez questões de múltipla 

escolha, que envolvem leitura e compreensão de textos. Abordam conhecimentos linguísticos 

e literários inter-relacionados, e sempre com base nos cinco textos presentes, quatro literários 

e um informativo. A referência à terminologia gramatical é mínima, a ênfase é dada ao 
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funcionamento de alguns aspectos linguísticos no texto. O termo análise linguística aparece 

no comentário feito pela banca às questões da prova. Cada questão avalia mais de um 

conteúdo. Considerando a predominância desses conteúdos nas questões, podemos classificá-

las em: uma de compreensão, que exige inferência; duas que envolvem leitura, compreensão e 

análise linguística de diferentes aspectos (lexicais, morfológicos, semânticos); uma que 

contempla diferentes aspectos linguísticos (tempos verbais, sinonímia, acentuação gráfica, 

paráfrase e pontuação); quatro abordam interpretação, literatura e análise linguística, e outras 

duas estão voltadas para conhecimentos sobre aspectos literários. Para a Redação são 

apresentadas duas propostas, sendo o vestibulando orientado a escolher uma delas para 

desenvolver seu texto. Os temas são abordados a partir de três manchetes, conceitos de duas 

palavras reproduzidos do dicionário e quatro imagens. Alguns exemplos das questões da 

prova: 

 
 
31)Considerando  o  Texto  1, é VERDADEIRO afirmar que: 
01. O cotidiano guarda ricas informações sobre a vida do homem. Ao observá-lo, é 
possível ter acesso ao dia-a-dia de sociedades que podem estar distantes no tempo 
ou no espaço. 
02. Pode-se inferir que as técnicas de preparo de um prato de comida, a combinação 
dos ingre-dientes e os utensílios usados revelam muito sobre a cultura e a 
mentalidade de um povo. 
04. A declaração: „Fica fácil chegar a esses temas – que não fazem parte do 
cotidiano deles – quando partimos de algo familiar‟ (linhas 21 a 24) pode ser 
adequadamente sintetizada em: „Passe sempre da grande para a pequena História‟. 
08. O Texto 1revela uma preocupação pedagógica, ao enfatizar aspectos do 
cotidiano como motivação para o estudo de História. 
 

32)Ainda em relação ao Texto 1, é CORRETO afirmar que: 
01. O conector Além disso (linha 25) foi utilizado para introduzir a opinião de Eliete 
Toledo sobre as pessoas que fazem a História.  
02. O trecho: „tirando o foco dos grandes nomes e acontecimentos políticos e 
econômicos e voltando-o para a riqueza que está próxima de todos‟ (linhas 8 a 11) 
equivale a: „desviando o foco dos grandes nomes e acontecimentos políticos e 
econômicos para a riqueza que está próxima de todos‟. 
04. As palavras  autora (linha 16) e historiadora (linha 33) encontram-se no feminino 
e apresentam flexão de gênero, como pode ser observado nos pares: autor-autora, 
historiador-historiadora. O mesmo processo morfológico de flexão verifica-se nos 
pares: galo-galinha e homem-mulher.   
08. O prefixo des-, em desencadear (linha 41), tem o mesmo significado do prefixo 
da palavra desinteressar em: “Desde que enviuvou, desinteressou-se de seu aspecto 
pessoal”. 
16. Em  „São perguntas como essas que podem desencadear uma gostosa e 
enriquecedora viagem no tempo‟ (linhas 40 a 42), os termos sublinhados acima 
foram usados como recurso de ênfase, podendo ser retirados sem prejuízo para a 
estrutura sintática do período. 
 

33) Considerando o Texto 1, assinale o que for VERDADEIRO. 



112 

 

01. No Texto 1, há predomínio do tempo verbal presente, caracterizando o texto 
como informativo e atual, e do pretérito imperfeito do indicativo, assinalando 
acontecimentos passados e não delimitados no tempo. 
02. Os dois pontos (linha 4) podem ser adequadamente substituídos pelo conector 
pois, uma vez que introduzem uma explicação. 
04. Há várias palavras acentuadas no Texto 1, sendo que algumas podem ser 
distribuídas em dois grupos, de acordo com duas diferentes regras de acentuação: 
a.  práticas, década, econômicos, anônimos; 
b.  extraordinários, viés, história, operários. 
08. O trecho: „a História é feita por todas as pessoas, em todos os momentos da vida 
– não apenas quando uns poucos participam de feitos extraordinários‟ (linhas 26 a 
29) pode ser adequadamente reescrito como segue, mantendo-se as mesmas 
informações: „a História não é feita apenas por algumas poucas pessoas, ao 
participarem de feitos extraordinários, mas por todos, em todos os momentos da 
vida‟. 
16. Esse viés (linha 29) pode ser adequadamente substituído por Essa tendência, 
sem alteração do significado.  
 

34) Ainda sobre o Texto 1, é CORRETO afirmar que:   
01. Na última frase do primeiro parágrafo (linhas 12 a 15), os verbos que 
representam os acontecimentos relacionados aos cidadãos estão dispostos numa 
ordem tal que refletem cronologicamente as diferentes etapas da vida humana.  
02.A autora do Texto 1 utiliza diferentes recursos lingüísticos para introduzir a fala de 
outra pessoa nas três situações em que cita, respectivamente, a opinião da autora de 
livros didáticos, a da historiadora e a do professor de História.    
04. O vocábulo que, nas duas primeiras ocorrências sublinhadas (linhas 22 e 26), 
está funcionando como pronome relativo, pois ao mesmo tempo em que liga orações 
também aponta para um antecedente. 
08. Apalavra deles, nas  duas  ocorrências sublinhadas (linhas 23 e 32), pode ser 
adequadamente substituída pelo pronome possessivo seus.  
16. A expressão dessa abordagem (linhas 17-18) funciona como um elemento de 
coesão, retomando resumidamente um conjunto de informações apresentadas no 
parágrafo anterior.  

 

Na prova de 2005, são dez questões de múltipla escolha, que também envolvem leitura 

e compreensão de textos. A maioria das questões aborda, além de compreensão, os 

conhecimentos linguísticos e literários, sempre com base nos cinco textos presentes na prova: 

um científico, da Linguística, cujo tema é língua padrão, uma cantiga popular, uma anedota, e 

dois trechos de romances. A referência à terminologia gramatical é mínima; a ênfase é dada 

ao funcionamento de aspectos linguísticos nos textos literários ou não. A referência à 

Linguística aparece no comentário feito pela banca às questões da prova. Cada questão avalia 

mais de um conteúdo. Tendo como critério a predominância desses conteúdos nas questões, 

podemos classificá-las em: uma questão de compreensão, que também envolveu a capacidade 

de síntese e de realizar inferência; três questões que envolvem leitura, compreensão do texto e 

análise linguística de diferentes aspectos (lexicais, sintáticos, semânticos e morfológicos); três 

questões abordam interpretação, literatura e análise linguística, e outras três questões estão 
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voltadas para leitura e conhecimentos sobre aspectos literários. Para a Redação, são 

apresentadas duas propostas para que o vestibulando escolhesse uma para desenvolver seu 

texto. Os temas foram apresentados a partir de textos jornalísticos e imagens. Abaixo, alguns 

exemplos de questões da prova de 2005. 

 
Questão 31 
Assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S) a respeito dos Textos 1, 2 e 3. 
01. Quando Faraco e Tezza, no Texto 1, dizem que há uma diferenciação valorativa, 
(linhas 10 a 11) estão se referindo apenas a variedades regionais. 
02. O falante, tendo envolvimento múltiplo nas relações sociais, normalmente domina 
mais de uma variedade da língua. Costuma medir suas palavras (linha 19 do Texto 
1) conforme a situação.  Nesse sentido, ele é um camaleão lingüístico: adapta a sua 
fala à situação em que se encontra. 
04. O Texto 2 registra uma variedade regional do interior de algumas cidades 
brasileiras, conhecida como dialeto caipira. Essa variedade, ilustrada em espaia, 
parentaia, bataia e atrapaia, é normalmente estigmatizada pela sociedade, servindo, 
muitas vezes, de piada. 
08. Quem domina apenas um dialeto caipira, a exemplo das variedades usadas no 
Texto 2 e no Texto 3, não terá dificuldade para ler um texto escrito em língua padrão, 
ou para produzir textos com ela 
16. O efeito da piada (Texto 3) está relacionado com os dois sentidos que a palavra 

firme manifesta:  um, como cumprimento informal   “Tudo bem?”  e outro, como 
variante popular de filme. 
 
Questão 32 
Ainda, sobre o Texto 1, é CORRETO afirmar que: 
01. o trecho a não ser que a gente se esqueça da ciência e adote o preconceito ou o 
gosto pessoal como critério (linhas 7 a 9) pode ser assim parafraseado: a não ser 
que a ciência seja esquecida e seja adotado o preconceito ou o gosto pessoal como 
critério. 
02. os pronomes a gente (linha 7) e nós (linha 16) foram usados com o mesmo 
significado referencial. Esse recurso se caracteriza como variação lingüística e pode 
ser observado tanto na linguagem padrão como na linguagem coloquial. 
04. o conector assim (linha 29) foi usado com valor exemplificativo e complementar. 
O parágrafo introduzido por ele serviu para confirmar o que foi dito antes. 
08. no trecho ela não transmite só informações neutras (linha 23), as palavras 
sublinhadas indicam que existem informações neutras, além de outras informações. 
16. a expressão não somente... mas também em: nosso ouvinte vai julgar não 
somente o que se diz, mas também quem diz (linhas 20 a 22) estabelece uma 
relação de retificação do argumento da primeira afirmação com o argumento da 
segunda e acrescenta uma nova informação.  
 
Questão 33 
Considerando o livro de Dias Gomes Sucupira, ame-a ou deixe-a, e, ainda, os Textos 
1, 2 e 3, é CORRETO afirmar que: 
01. as diferentes variedades da língua, ilustradas nos Textos 1, 2 e 3, podem 
também ser observadas nas falas dos personagens de Dias Gomes, caracterizando 
diversos tipos, como o prefeito Odorico Paraguaçu: “Faça assentamento dos prós e 
dos contraprós” (p. 44), e o (ex)jagunço Zeca Diabo:  “eu tou um burro véio” (p. 21), 
por exemplo. 
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02. o recurso estilístico da retórica com o significado de “adorno empolado ou 
pomposo de um discurso” (cf. Aurélio) pode ser observado na fala de diversos 
personagens de Dias Gomes, com exceção de Odorico Paraguaçu. 
04. a fala de Odorico Paraguaçu apresenta, em grande escala, o uso de 
neologismos, que são possíveis, considerando o processo de derivação lingüística, 
como nos exemplos: “descompetente” e “desinaugurado”, para indicar negação. O 
mesmo processo pode ser  encontrado  em formas já reconhecidas, como 
descontente e descuidado. 
08. no trecho a linguagem também é um índice de poder (linhas 27 e 28 do Texto 1), 
o uso da palavra também faz pressupor algum outro significado, além do fato de que 
o valor dado às diferentes formas lingüísticas vai depender da importância de quem 
as utiliza. 
16. na cantiga Cuitelinho (Texto 2), sobrepõem-se, ao significado denotativo de um 
termo, significados paralelos, como pode ser ilustrado nos versos: A tua saudade 
corta/como aço de navaia (linhas 13 e 14). 
 
Questão 38 
Considerando o Texto 5, é CORRETO afirmar que: 
01. os  pronomes sublinhados no trecho: sempre deu certo quando me lembrei de 
segui-lo (linhas 15 e 16) fazem referência, respectivamente, ao menino Fernando e 
ao homem Fernando. 
02. o fragmento: Mas que sempre deu certo quando me lembrei de segui-lo (linhas 
15-16) aponta uma causa cuja conseqüência está presente em:  fazendo-me feliz 
como um menino (linhas 16-17). 
04. o trecho: Só bem mais tarde vim a entender o conselho que tantas vezes na vida 
deixei de cumprir (linhas 13 a 15) pode ser substituído por:  bem mais tarde é que 
vim a entender o conselho que tantas vezes na vida deixei de cumprir, já que tanto a 
expressão só como é que são recursos lingüísticos indicadores de ênfase. 
08. a expressão verbal deixei de cumprir (linhas 14 e 15) foi empregada para indicar 
ante-rioridade ao marco temporal passado vim a entender  (linha 13). 
16. a palavra que nas três ocorrências sublinha-das no texto (linhas 1, 8 e 14) está 
funcio-nando como pronome relativo, pois ao mesmo tempo em que liga orações 
também aponta para um antecedente. 

 

 A prova de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira de 2006 é composta por dez 

questões de múltipla escolha, que envolvem os conteúdos compreensão de textos, análise 

linguística e Literatura Brasileira. Há cinco textos na prova: três excertos de romances e dois 

de poemas. Uma possível categorização das questões é: quatro que envolvem compreensão, 

aspectos literários e análise linguística; quatro que exploram análise linguística (função de 

pronomes, relação sintática entre períodos, acentuação gráfica, recursos utilizados na 

construção do texto, concordância verbal) e duas sobre conhecimentos literários. Essa prova 

apresenta um pouco mais de referência à nomenclatura gramatical se comparada às provas de 

2004 e 2005. Há uma questão de análise linguística em que o candidato é orientado a 

reconhecer dentre as proposições aquelas que “ferem a norma padrão” ou que “não 

apresentam desvio gramatical”. 
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A prova também conta com uma questão discursiva, que explora quatro excertos de 

obras da Literatura Brasileira recomendadas para o vestibular e tem como objetivo uma 

discussão sobre a linguagem usada como recurso na construção dos textos a partir de duas 

proposições: a) variação linguística versus erro linguístico; b) funções da linguagem na 

literatura. O candidato é orientado a escrever com letra legível, usar linguagem clara e correta 

e de acordo com a norma culta. Para a redação, foram apresentadas três propostas vinculadas 

às obras literárias indicadas para o vestibular. Não há indicação de um gênero determinado 

para a produção. Alguns exemplos das questões da prova: 

 

Questão 15 
Ainda com relação ao TEXTO 4, é CORRETO afirmar que: 
01. em “Do alto tinham aguardado o socorro, o do exército encantado” (linhas 1-2) o 
vocábulo o, sublinhado, refere-se ao complemento do verbo da sentença anterior. 
02. o vocábulo “e” (linha 2) inicia um período subordinado ao anterior, indicando uma 
adição. 
04. em “Ria-se das pedradas” (linha 8), o se é indicativo de um sujeito 
indeterminado. 
08. “O avião ia e vinha, subia, baixava, girava.” (linhas 7-8) constitui um período 
formado por cinco orações independentes entre si. 
16. oque (linha 5) é um pronome relativo cujo antecedente é aparelho (linha 5). 
 
Questão 20 
Dentre as proposições abaixo, algumas ferem a norma padrão. Assinale aquelas que 
não apresentam desvio gramatical. 
01. Se todos houvessem seguido as normas, não haveria tantas reclamações. 
02. O desrespeito à natureza é tanto que, naquele lugar, já não existem animais 
daquela espécie. 
04. Havia apenas uma saída para o problema, mas outras poderiam haver caso 
analisássemos o problema com mais calma. 
08. O desafio que me refiro implica em fazer escolhas. 
16. Restabelecer-se-iam, de imediato, as ligações, se houvessem técnicos de 
plantão. 
32. Hão de trazer o que me prometeram! Ora, se hão! 
 
Questão 17 
Quanto ao TEXTO 5, é CORRETO afirmar que: 
01. Drummond afasta-se da poética modernista ao utilizar termos como “tédio”, “nojo” 
e “ódio”, expressões do cotidiano e em desacordo com o ideal estético da época. 
02. em “É feia. Mas é uma flor. Furou o asfalto...” (verso 7), temos uma figura de 
linguagem denominada aliteração. Na utilização desse recurso, forma e conteúdo são 
aliados para construção de um significado. 
04. em “É feia. Mas é uma flor”. (verso 7), a conjunção indica que ser flor é um 
elemento adicional ao fato de ser feia. 
08. a exclamação no final do verso 1 encerra uma frase imperativa. 
16. o nascimento da flor pode ser considerado uma metáfora para a possibilidade de 
existência de vida em condições adversas: “Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio.” 
(verso 7). 
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QUESTÃO DISCURSIVA 
[...] 
 
Leia as citações abaixo e responda à questão proposta. 
 
“Mas muito lhe será perdoado, à TV, pela sua ajuda aos doentes, aos velhos, aos 
solitários.” (BRAGA, Rubem. 200 crônicas escolhidas. Rio de Janeiro / São Paulo: 
Editora Record, 2004, p. 486). 
 
“Sinhô e Sinhá num mêis ou dois mêis se há de casá!” (LIMA, Jorge de. Novos 
Poemas. Rio de Janeiro: Lacerda Editores,  1997, p. 03). 
 
“... eu os vi falá que os bugre ero uns bicho brabo...” (CASCAES, Franklin. O 
fantástico na Ilha de Santa Catarina. Florianópolis: Editora da UFSC, 2004, p. 27). 
 
“-... morreu segunda que passou de uma anemia nos rim...” (MACHADO, A. de A. 
Brás, Bexiga e Barra Funda. São Paulo: Editora Martin Claret, 2004, p. 55). 

 
Levando em conta as diferentes formas lingüísticas utilizadas pelos autores na 
composição de suas obras, comente sobre a linguagem usada como recurso na 
construção dos textos. Para tanto, considere as duas proposições abaixo: 
 
a) variação lingüística versus erro lingüístico; 
b) funções da linguagem na literatura. 
 
 

Na prova de 2007, as dez questões de múltipla escolha também envolvem leitura, 

compreensão, análise linguística e conhecimentos sobre a literatura brasileira, sempre com 

base nos cinco textos presentes na prova: quatro excertos de romances e um de poema. A 

referência à terminologia gramatical é mínima, a ênfase é dada ao funcionamento de aspectos 

linguísticos nos textos. Cada questão avalia mais de um conteúdo, e podem ser classificadas 

em: quatro questões de compreensão de texto e análise linguística de diferentes aspectos 

(lexicais, sintáticos, semânticos e morfológicos); duas questões de análise linguística a partir 

de sentenças do texto; duas questões abordam interpretação e literatura, e outras duas questões 

estão voltadas para leitura e conhecimentos sobre aspectos literários e obras indicadas como 

leitura obrigatória para o vestibular.  Para a Redação, são apresentadas três propostas para que 

o vestibulando opte por uma para desenvolver seu texto. Não fica determinado o tipo de texto 

a ser produzido, e os temas são apresentados a partir de textos e comandos. Na questão 

discursiva, o candidato é orientado a redigir um comentário com base no fragmento de um 

texto. O comentário deveria abordar dois tópicos: “a língua ensinada na escola versus a língua 

usada no dia-a-dia e em textos literários” e “a dificuldade em aprender as regras da gramática 

versus a facilidade de comunicação”. As questões abaixo são exemplos da prova. 
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Questão 04 
Ainda considerando o TEXTO 2, assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S). 
01. Em “Eu era moleque, e eles uns curumins que já carregavam tudo” (linhas 1-2) 
houve, na segunda oração, elipse de um verbo, cuja compreensão é possível a partir 
da leitura da oração anterior.  
02. “Em vinte e poucos, por aí, [...]” (linhas 4-5) corresponde semanticamente a 
Quando eu tinha vinte e poucos anos... 
04. Na frase “Entrei em centenas de casas de Manaus” (linha 3), pode-se substituir a 
forma verbal por “entrava”, sem prejuízo do sentido. 
08. Na última sentença do excerto, o paralelismo sintático obtido através da omissão 
dos verbos em nada prejudicou a compreensão do texto. 
16. No trecho apresentado, a expressão “por aí” (linha 5) faz referência ao local onde 
o casal Galib e Zana se conheceu. 
 
Questão 06 
Considerando ainda o TEXTO 3, assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S). 
01. De acordo com a norma culta, na frase “vê-se dois vultos brancos como a neve 
atravessarem o mar [...]” (linhas 1-2) há problema de concordância verbal, uma vez 
que o verbo “vê” deveria estar no plural, por ter como sujeito “dois vultos brancos 
como a neve”. 
02. Em “... três corvos que procuram agarrá-las...” (linhas 4-5), o pronome oblíquo faz 
referência à palavra “crianças” (linha 7). 
04. Em “Dali se transformam em duas pombas brancas” (linha 3), houve elipse do 
sujeito que pode ser resgatado no período anterior. 
08. De acordo com as informações do Texto 3, é possível avistar os “vultos brancos 
como a neve atravessarem o mar” (linhas 1-2) sob duas condições: que a noite 
esteja escura e sem vento noroeste. 
16. Em “... lançam gritos tão agudos que fazem acordar as crianças em seus berços” 
(linhas  
6-7) temos, na segunda oração, uma relação de conseqüência. 
32. Os vocábulos está, vê-(se), porém, três, agarrá-(las), sublinhados no Texto 3, 
recebem acento gráfico pela mesma regra, ou seja, por serem todos oxítonos, 
condição suficiente para que os vocábulos sejam acentuados. 
 

Questão 07 
A respeito do TEXTO 4 e da obra Dom Casmurro, assinale a(s) proposição(ões) 
CORRETA(S). 
01. Em “Peguei-lhe dos cabelos...” (linhas 1-3), “...que lhe desciam” (linha 3) e “Pedi-
lhe que se sentasse” (linhas 4-5), a palavra destacada, embora sendo um pronome 
pessoal oblíquo, tem valor possessivo. 
02. Os pronomes destacados em “Capitu deu-me as costas” (linha 1), “voltando-se 
para o espelhinho” (linha 1) e “... que se sentasse” (linhas 4-5) são todos reflexivos, 
pois o mesmo indivíduo ao mesmo tempo que exerce a ação expressa pelo verbo, 
recebe os efeitos dessa ação. 
04. Em “Em pé não dava jeito” (linha 3), a elipse do sujeito nos remete a Capitu, que 
não conseguia pentear seus cabelos sem o auxílio do narrador. 
08. Dom Casmurro é um romance com fortes tendências realistas, em que Machado 
exercita com maestria os longos textos descritivos e explicativos, prolongando a 
história e protelando o desfecho. 
16. A narrativa gira em torno do triângulo Bentinho, Capitu e Escobar. Bentinho é o 
narrador que está vivo e relatando o triste desfecho da história de sua vida, cujos 
pilares foram Capitu e Escobar, que já estão mortos. 
32. Bentinho tem certeza de que foi traído, e o romance oferece pistas para sua 
comprovação, como, por exemplo, a semelhança de Ezequiel com Escobar e uma 
carta reveladora deixada por Capitu. 
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64. Com a frase “A terra lhes seja leve!” (linha 13), Bentinho revela acreditar que os 
dois possíveis amantes não merecem punição. 
 

Questão 08 
Considerando as palavras sublinhadas nas frases abaixo, assinale a(s) 
proposição(ões) CORRETA(S). 

 Imaginemos que (1) o mundo inteiro esteja em paz. 

 Durante a tarde, os manifestantes que (2) reivindicavam melhorias salariais foram 
às ruas protestar contra o governo, que (3) parecia não lhes dar ouvidos. 

 As desilusões que (4) ele sofreu justificam as decisões que (5) toma hoje em dia. 
01. Em I, a palavra destacada é conjunção coordenativa, pois estabelece relação 
entre duas orações independentes entre si. 
02. O antecedente de que (2) é “manifestantes” e a palavra que (2) representa o 
agente do verbo “reivindicar”. 
04. Em III, que (4) é pronome relativo e pode ser substituído, sem alteração de 
sentido, por “as quais”. 
08. O verbo “toma”, em III, tem como sujeito que (5) cujo antecedente é “decisões”. 
16. Em II, que (3) inicia uma oração que tem como função restringir o significado de 
“governo”, especificando de que governo se trata. 

 

Em 2008, a prova de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira é composta por dez 

questões de múltipla escolha, relacionadas a quatro textos, um informativo, um jornalístico e 

duas anedotas. As questões focalizam leitura, interpretação e compreensão dos textos, e 

conhecimentos linguísticos e literários. A referência à terminologia gramatical é mínima, a 

ênfase é dada aos recursos linguísticos utilizados nos textos, mas há também questões 

voltadas para os conhecimentos gramaticais normativos. Cada questão avalia mais de um 

conteúdo, sendo possível classificá-las em: uma de interpretação e compreensão; três de 

compreensão e análise linguística sobre diferentes aspectos (níveis de formalidade, pontuação, 

recursos estilístico, variação linguística, funções sintáticas e morfológicas); duas de análise 

linguística, mais voltadas para aspectos gramaticais normativos; e quatro abordam 

conhecimentos sobre literatura. Para a Redação, são apresentadas três propostas a partir de 

textos literários, jornalísticos e imagens. Não é determinado o tipo de texto a ser produzido. 

Algumas questões da prova de 2008: 

 

Questão 01 
Considerando o texto 1, assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S). 
01. Existe uma relação de causa e conseqüência entre o conhecimento científico e o 
aquecimento global.  
02. Causas naturais são as principais responsáveis pelo chamado efeito estufa.  
04. O aumento gradativo do aquecimento global é irreversível.  
08. O dióxido de carbono é totalmente prejudicial ao meio ambiente.  
16. Somente os cientistas podem reverter o processo de aquecimento global. 
32. [...] uma tragédia de proporções inéditas [...] (linhas 9-10) significa  “uma  
catástrofe  de dimensões sem precedentes”.  
64. A dificuldade maior para tentar reverter  o  processo  de  aquecimento  da Terra 
está na necessidade de mudança de hábitos do homem.   
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Questão 02 
De acordo com o texto 1, é CORRETO afirmar que: 
01. as  palavras  insuspeitos  (linha  14), indefensável  (linha  17), imprescindível  
(linha  18), despercebida (linha 25)  e  ilimitados(linha 27) apresentam prefixo com 
valor de negação.  
02. entre as  palavras  liberação (linha 4), substituição (linhas 11-12), identificação 
(linha 16), reversão (linha 21), há duas que não são derivadas de verbo pelo 
acréscimo de sufixo.  
04. as  expressões  sublinhadas  no  texto, tanto [...]  como (linhas 8-9)  e  ainda 
que(linha 22), podem ser substituídas, respectivamente, por não só[...] mas também,  
e  mesmo que, sem prejuízo para o sentido de cada frase.   
08. as palavras foram (linha 10) e que(linha 11)  não  podem  ser  retiradas  da  frase 
simultaneamente, pois são necessárias para o entendimento da mesma.   
16. as expressões sublinhadas  em  aquecimento futuro da atmosfera (linhas 13-14)  
e  manchetes dos jornais (linha 16) têm valor de substantivo nesses contextos. 
32. o  segundo  parágrafo  é  constituído  por  um  período  composto  cuja  oração 
principal é O aquecimento global é o maior impacto ambiental da história da 
civilização. 
64. as palavras hídrico, termodinâmica, obstáculo ecientíficonão obedecem à mesma  
regra  de acentuação gráfica. 
 

Questão 06 
Assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S) em relação ao texto 2. 
01. O pronome pessoal ele (linha 3) faz referência ao estudante que busca uma 
faculdade para cursar. 
02. Nota-se, no início do texto, um tom  menos  formal, com  uma  linguagem  
próxima  do cotidiano. Ao longo do segundo parágrafo, percebe-se que, ao descrever 
o produto, o autor do texto utiliza uma linguagem mais próxima da escrita, voltando, 
no final, a dirigir a palavra aos jovens, num tom mais coloquial. 
04. Segundo o texto, o Guia do estudante oferece trabalho e meios de conseguir 
bolsas de estudo nas faculdades do Brasil e também do exterior. 
08. De acordo com o texto, os pais devem se afastar no momento em que o jovem 
escolhe a profissão que quer seguir, pois o Guia do estudante será uma verdadeira 
luz na vida do jovem. 
16. “Que profissão escolher?” e “Em que faculdade entrar?” são exemplos de 
discurso direto introduzido no texto para mostrar alguns questionamentos feitos pelos 
jovens no momento em que estão decidindo seu futuro profissional. 
32. O trecho O melhor de tudo é que a decisão será sua e de mais ninguém. Com os 
pés no chão. Sentindo firmeza. pode ser assim reescrito, sem que seu sentido seja 
alterado: O melhor de tudo é que a decisão será sua e de mais ninguém com os pés 
no chão: sentindo firmeza. 
64. O pronome possessivo sua (linhas 1, 8 e 9) se refere à segunda pessoa do 
discurso você. 
 
Questão 06 
Assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S) em relação ao texto 2. 
01. O pronome pessoal ele (linha 3) faz referência ao estudante que busca uma 
faculdade para cursar. 
02. Nota-se, no início do  texto, um  tom  menos  formal, com  uma  linguagem  
próxima  do cotidiano. Ao longo do segundo parágrafo, percebe-se que, ao descrever 
o produto, o autor do texto utiliza uma linguagem mais próxima da escrita, voltando, 
no final, a dirigir a palavra aos jovens, num tom mais coloquial. 
04. Segundo o texto, o Guia do estudante  oferece trabalho e meios de conseguir 
bolsas de estudo nas faculdades do Brasil e também do exterior. 
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08. De acordo com o texto, os pais devem se afastar no momento em que o jovem 
escolhe a profissão que quer seguir, pois o Guia do estudante  será uma verdadeira 
luz na vida do jovem. 
16. “Que profissão escolher?” e “Em que faculdade entrar?” são exemplos de 
discurso direto introduzido no texto para mostrar alguns questionamentos feitos pelos 
jovens no momento em que estão decidindo seu futuro profissional. 
32. O trecho O melhor de tudo é que a decisão será sua e de mais ninguém. Com os 
pés no chão. Sentindo firmeza. pode ser assim reescrito, sem que seu sentido seja 
alterado: O melhor de tudo é que a decisão será sua e de mais ninguém com os pés 
no chão: sentindo firmeza. 
64. O pronome possessivo sua (linhas 1, 8 e 9) se refere à segunda pessoa do 
discurso você. 
 

As dez questões de múltipla escolha da prova de Língua Portuguesa e Literatura 

Brasileira do ano 2009 são formuladas a partir de quatro textos: um expositivo, dois excertos 

de romance e um poema. As questões abordam leitura, interpretação e compreensão, 

conhecimentos linguísticos e literários. De acordo com a predominância dos conteúdos, as 

questões podem ser divididas em: uma questão de interpretação e compreensão; uma de 

compreensão e análise linguística que avalia aspectos gramaticais concernentes à formação de 

palavras, relações sintático-semânticas e seu funcionamento no texto. Três questões são de 

análise linguística e avaliam conhecimentos sobre fatos gramaticais e seu uso no texto, e 

variedade linguística. Cinco questões abordam conhecimentos sobre literatura. Para a 

Redação, são apresentadas duas propostas para que o vestibulando selecione uma para 

desenvolver seu texto. Uma das propostas não define o tipo de texto a ser produzido, e outra, 

apresenta três opções, o candidato poderia escrever um texto dissertativo, narrativo, ou uma 

carta. Os temas são apresentados a partir de trechos de romances, de poema e uma imagem. 

Algumas questões da prova: 

 

Questão 01 
Considerando o Texto 1, assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S). 
01. Trata-se de um texto expositivo, em que a autora contrapõe argumentos 
favoráveis e argumentos desfavoráveis à prática do internetês. 
02. O número crescente de indivíduos analfabetos e de usuários da internet é 
responsável pelo processo de degradação da língua portuguesa que se verifica 
atualmente. 
04. A idéia principal do texto é que o desenvolvimento da tecnologia digital deve ser 
contido, caso contrário a língua portuguesa estará fadada a desaparecer num futuro 
relativamente próximo. 
08. Do quarto parágrafo do texto, deduz-se que os críticos do internetês que fazem 
parte da rede de relacionamentos Orkut acreditam que as práticas de escrita na 
internet sejam semelhantes às formas primitivas de comunicação entre os seres 
humanos. 
16. Tanto a palavra destacada no título do texto quanto a frase-título destacada no 
quarto parágrafo (linha 20) podem exemplificar, adequadamente, a definição de 
internetês presente no primeiro parágrafo. 
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32. Apesar de o texto abordar um tema polêmico, a autora não se posiciona 
claramente em relação ao internetês, limitando-se a defini-lo e a expor algumas 
críticas feitas bem como razões para tais posicionamentos. 
64. A autora do texto defende a idéia de que fala e escrita são modalidades 
completamente independentes uma da outra, e de que nenhum tipo de escrita deve 
apresentar interferências da fala. 
 
Questão 02 
Ainda com base no Texto 1, é CORRETO afirmar que: 
01. a palavra que, sublinhada no texto  (linhas 5 e 18), desempenha a mesma função 
sintática nos dois parágrafos, pois em ambos os casos introduz uma oração relativa. 
02. as palavras há e uso, sublinhadas no terceiro parágrafo (linhas 13 e 14), são 
formas  verbais flexionadas no tempo presente do modo indicativo. 
04. a  forma  verbal  fazem (linha 25) está  flexionada  na  terceira  pessoa  do  plural, 
pois concorda com o sujeito “usos”. 
08. a substituição dos tempos verbais sublinhados em “Haveria, assim, um tipo de 
escrita sem „interferências da fala‟, que deveria ser seguido por todos, [...]” (linhas 
15-16) por há e deve, respectivamente, resultaria numa afirmação mais categórica.  
16. as  aspas  costumam  ser  usadas  para:  abrir e fechar citações; destacar títulos, 
neologismos e estrangeirismos; realçar ironicamente uma palavra ou expressão. 
Esses usos especificados estão presentes no segundo parágrafo.    
32. em “assassinos da língua portuguesa” (linha 6) temos um caso de metáfora, pois 
a língua é vista como um ser vivo. 
 
Questão 03 
Considere os trechos: 
I. “– Rapaziada – disse um dos mancebos –, vamos nós aqui a uma partida de 
lansquenê, enquanto esses basbaques ali estão a arrastar os pés e a fazer 
mesuras.” (Escrava Isaura, p. 104) 
II. “Era bom sentir no côncavo da mão e nos dedos o calor da cuia de chimarrão e 
mais saboroso ainda chupar a velha bomba que herdara do velho Xisto, reter na 
boca, meio queimando a língua, o mate escaldante e depois deixar o amargo descer 
devagarinho, faringe e esôfago abaixo, e ir aquecer-lhe o peito, como um poncho 
para uso interno.” (Incidente em Antares, p. 94) 
III. “– A mode que ainda não lhe botei os olhos em riba, credo!” (Homens e algas, p. 
125) 
 
Assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S). 
01. O trecho I apresenta a  linguagem  urbana, culta, característica  do século XIX, 
em contraste com o trecho III, que apresenta a linguagem de pescadores 
catarinenses de meados do século XX. 
02. No trecho I, o convite expresso na fala de um personagem focaliza o jogo e a 
dança, hábitos sociais típicos de saraus da época. Já no trecho II, o narrador revela 
traços regionalistas ao descrever um hábito cultural do gaúcho. 
04. O trecho III pode ser reescrito, com o mesmo sentido, da seguinte forma: “A 
moda era não olhar para cima, e acreditar!”.     
08. O pronome lhe  apresenta  valor  possessivo em  “aquecer-lhe o peito” (trecho II) 
e faz referência a “velho Xisto”. 
16. No trecho II, a palavra amargo pode ser classificada como adjetivo da mesma 
forma que em “Gosto de mate amargo”. 
32. A locução “estão a arrastar” (trecho I) corresponde, na norma culta atual do 
português brasileiro, a “estão arrastando”. 
 
Questão 09 
Com base no Texto 4, é CORRETO afirmar que: 
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01. o narrador (Sérgio) não gostava  de  etimologia, de  sintaxe, de  prosódia  nem  
de ortografia. 
02. as palavras criaturinhas (linha 4) e saborosíssimos (linha 8) são adjetivos, e 
estão, respectivamente, no grau diminutivo e aumentativo. 
04. a  passagem “[...] os  adjetivos, como  amêndoas  adocicadas  pelas  
circunstâncias adverbiais” [...] (linhas 2-3) pode ser exemplificada pelos termos 
sublinhados na oração  Este  livro  é  bem interessante.  
08. o narrador compara os substantivos a “criaturinhas de alfenim alado” (linha 4) 
com base na relação entre ter asas e voar. 
16. da última frase do texto, pode-se inferir o provérbio: “As aparências enganam”. 
32. o sentido negativo do prefixo desfaz com que o verbo desgostar seja empregado 
no texto (linha 6) significando que o personagem passa a não gostar das exceções e 
dos verbos irregulares a partir do momento em que abre a gramática. 

 
 

A prova de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira do ano 2010 também é 

organizada basicamente em torno de textos. As 12 questões objetivas são formuladas a partir 

de uma charge, dois trechos informativos e sete fragmentos literários extraídos das obras 

indicadas para o vestibular. De acordo com a predominância dos conteúdos, as questões 

podem ser divididas em: uma questão de interpretação e compreensão que contemplou 

relações intertextuais; uma questão de compreensão e análise linguística, que avalia aspectos 

gramaticais relacionados a tempos verbais, relações sintático-semânticas e seu funcionamento 

no texto. Quatro questões são de análise, e exploram conhecimentos sobre fatos gramaticais 

como usos verbais, classes e formação de palavras, pontuação, acentuação, uso expressivo dos 

tempos verbais, formalidade, oralidade, variação linguística, etc. Seis questões abordam 

conhecimentos sobre literatura. Para a Redação, são apresentadas três propostas para que o 

vestibulando escolha uma para desenvolver seu texto. Uma das propostas indica a produção 

de uma notícia, e outra de um conto. Os temas são apresentados a partir de trechos literários e 

não literários. Exemplos de questões da prova: 

 

Questão 01 
Com base nos textos 1 e 2, assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S).  
01. Conforme o texto 2, os EUA lideram, desde 2007, a produção e a 
comercialização de etanol de segunda geração no mundo.  
02. De acordo com o texto 2, o etanol de segunda geração, produzido a partir da 
celulose, presente nos resíduos da cana-de-açúcar e em outras matérias-primas 
vegetais, é uma alternativa viável para a produção de combustível sem prejudicar a 
produção de alimentos.  
04. O texto 1 é uma charge que sintetiza, criticamente, os temas tratados no texto 2. 
08. A partir da charge (texto 1), pode-se inferir que, ao longo das décadas, 
atribuem-se diferentes causas para o problema da fome.  
16. O texto 2 enfoca as vantagens ambientais do uso energético da biomassa 
(bagaço). 
32. No texto 1, parte do humor da charge se constrói mediante um elaborado jogo 
de repetições e trocas, como se pode constatar na manutenção do mesmo predicado 
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com diferentes sujeitos. 
 
Questão 02 
Considerando o texto 2, assinale o que for CORRETO. 
01. O verbo auxiliar na locução “deve iniciar” (linha 1) pode ser substituído, sem 
alteração de significado, por pode, tem que ou precisa, pois indica projeção futura de 
um fato que certamente se concretizará.  
02. Existe uma relação semântica de causalidade entre as orações do período “A 
forte expansão da produção de etanol nos EUA nos últimos anos foi amplamente 
criticada por contribuir para a inflação dos alimentos” (linhas 12-13).  
04. A conjunção mas estabelece uma oposição entre produção de etanol e produção 
de biocombustível em: “A produção de etanol de segunda geração ainda não atingiu 
a escala comercial, mas algumas empresas apostam no uso de material celulósico 
[...]  para a produção de biocombustíveis” (linhas 9-11).  
08. As palavras “liderança” (linha 4), “produção” (linha 9) e “queima” (linha 17) são 
substantivos derivados de verbos.  
16. O plural de “haverá matéria-prima considerável” (linhas 18-19), de acordo com a 
norma culta da língua portuguesa, é: “haverão matéria-primas consideráveis”.   
32. Existe uma relação semântica de proporcionalidade entre as orações do período 
“A safra de cana do Brasil deve chegar a 630 milhões de toneladas nesta temporada, 
com as quais serão produzidos 28 bilhões de litros de etanol” (linhas 15-16). 
 
Questão 09 
Considerando o texto 7, assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S). 
01. Se a fala de Otávio “Sem greve não sai aumento!” (linha 3) fosse substituída por 
“Só com greve sai aumento!”, haveria considerável alteração de significado no 
contexto.  
02. Ambas as construções: “Se eu te tivesse educado mais firme” (linha 11) e “tu não 
pensaria” (linha 12) apresentam o mesmo nível de formalidade e revelam que a 
personagem tem alto nível de escolaridade.  
04. Os dois trechos de diálogo apresentam um registro coloquial, mas o segundo 
trecho (linhas 7-12) evidencia mais marcas de oralidade que o primeiro.  
08. No segundo trecho (linhas 7-12), pai e filho mantêm um diálogo no qual simulam 
a intermediação de uma terceira pessoa; assim, as expressões seu pai e meu pai 
remetem ao mesmo referente – Otávio; da mesma forma, os pronomes você e tu 
remetem ao mesmo referente – Tião.  
16. A frase “Diga a meu pai que ele não tem culpa nenhuma” (linha 10) pode ser 
reescrita, sem prejuízo de significado, como “Diga a meu pai que ele não tem culpa 
alguma”.   
32. A palavra gente (linhas 1 e 12) está funcionando como pronome de primeira 
pessoa do plural, com o mesmo sentido de nós.  
 
Questão 11 
Considerando os textos 8 e 9, assinale o que estiver CORRETO.  
01. Em ambos os textos, há um transcurso temporal do passado para o presente, 
perceptível no uso de verbos e advérbios: no texto 8, o personagem Zeferino relata 
uma série de fatos que culminam no momento presente de sua fala; no texto 9, o 
narrador conclui o relato de acontecimentos passados se situando no presente da 
narrativa.  
02. No texto 8, na primeira fala de Zeferino, a sequência com verbos no pretérito 
imperfeito (chegava, olhava, ia, espiava, saía, olhava, dava, entrava) indica que 
essas ações se repetiam, refletindo o grande desassossego da benzedeira.  
04. A preposição “para”, representada no texto 8 pelas formas pro (para + o) e pra, é 
usada com sentido de finalidade na primeira ocorrência sublinhada no texto (linha 4), 
e com sentido de direção na segunda (linha 10).  
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08. O período “Depois se assentô em riba da caixa de guardá as ropa do menino e 
garrô fumá um cigarro de palha de milho” (linhas 6-7), pode ser reescrito, na 
variedade padrão da língua, sem que haja mudança relevante de sentido, como 
“Depois se sentou em cima da caixa de guardar as roupas do menino e de lá 
apanhou para fumar um cigarro de palha de milho.” 
16. No texto 9, as palavras “compelido” (linha 1) e “ceticismo” (linha 5) podem ser 
substituídas, sem prejuízo de sentido, por “impelido” e “crença”, respectivamente. 
32. No texto 8, as palavras “senhô” (linha 2), “cortá” (linha 10) e “podê” (linha 6),  
representando a fala de Zeferino, estão acentuadas por serem oxítonas terminadas 
em –o, –a e –e, respectivamente. 
 

 

O quadro abaixo procura sintetizar os conhecimentos requeridos nas provas da década 

com base na quantidade de questões. 
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Interpre-

tação de 

textos 

Compreensão/ 

Interpretação 

de textos 

/Aspectos 

gramaticais e 

ortográficos 

Compreensão/ 

Interpretação 

de textos 

/Análise 

linguística 

Gramátic

a aplicada 

ao texto 

Análise 

Linguís-

tica 

Compreen-

são/Inter-

pretação de 

textos/ 

Aspectos 

gramaticais/ 

Literatura 

Compre-

ensão/ 

Interpre-

tação/ 

Análise 

Linguística/

Literatura 

Lite-

ratu-

ra 

Textos 

Presentes na 

prova 

 

2008 Não 

indica 

tipo de 

texto. 

10    03  02   04 01 informativo, 

01jornalístico 02 

anedotas 

01 excerto de 

poema 

02 manchetes 

01 imagem 

2009 01 

propos-

ta livre 

01 

carta 

01 

narrati-

va 

01 

disser-

tação 

10  01  01  03   05 01 expositivo, 

04 excertos de 

romance, 

01 excerto de 

poema 

01 poema. 

01 imagem 

2010 01 

propos-

ta livre 

01 

notícia 

01 

conto 

12  01  01  04   06 01 charge 

02 trechos de 

textos 

informativos 

09 excertos 

literários 

 

Quadro 4 - Conhecimentos requeridos nas provas de 2001 a 2010 
Fonte: Quadro desenvolvido pela pesquisadora com base nas provas de Língua Portuguesa e Redação dos vestibulares da UFSC. 
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Realizada a descrição, passamos à análise do conjunto de provas da década. 

Ressaltamos que algumas questões apresentam características particulares, no entanto, para a 

análise, serão consideradas aquelas predominantes no período. As provas apresentaram uma 

divisão interna integrada, especialmente a partir de 2004, ou seja, os conteúdos relacionados à 

leitura, compreensão e interpretação de textos, aspectos linguísticos e Literatura aparecem em 

questões intercaladas nas provas e muitas vezes abordados na mesma questão. As questões 

sobre Literatura, como já mencionamos, não foram objeto de análise neste trabalho, no 

entanto, foram observadas quando integraram questões de compreensão de texto e aspectos 

linguísticos. 

Foram muitos os termos relacionados à Linguística que foram gradativamente sendo 

incorporados durante a década tanto nas provas, quanto nos comentários da banca e no guia 

do vestibulando. Destacam-se aqui os termos: Linguística, Sociolinguística, Análise 

linguística, variação linguística, gênero textual, registro formal/informal, modalidade 

escrita/oral, produção textual, intertextualidade, níveis de informação e argumentação, para 

citar alguns dentre tantos outros. Constatamos que, além dos termos que fazem referência à 

Linguística, os conteúdos abordados na década evidenciam que, predominantemente, foram 

direcionados por orientações da ciência da linguagem. Os manuais do candidato confirmam 

nossa observação ao fazerem referência expressa aos PCNs e ao informarem que as provas de 

língua portuguesa seguem as recomendações do documento. Nos próximos parágrafos 

pontuaremos os principais conteúdos que apresentam noções identificáveis com a Linguística 

presentes nas provas. 

Observamos a centralidade do texto nas provas através da grande diversidade de 

gêneros textuais; além dos literários, há muitos outros, verbais e não verbais, e de circulação 

social. A maioria das questões de múltipla escolha e das propostas de redação foi elaborada a 

partir de textos. Em algumas provas, observamos ênfase à intertextualidade, que também foi 

abordada em questões de interpretação e propostas de redação. Esse direcionamento aponta 

para a ideia de se tomar o texto como base e ponto de partida para o ensino de língua, e não 

unidades menores como a palavra ou a frase, pois é através do mesmo que a língua se efetiva 

e as pessoas cumprem sua atividade comunicativa.  

As questões que abordam a compreensão e interpretação visam avaliar a capacidade 

do vestibulando quanto à apreensão do significado global dos textos, ao estabelecimento de 

relações intertextuais e intratextuais, ao reconhecimento de ideias principais e secundárias, à 

dedução e ideias e pontos de vista implícitos, à diferenciação entre fatos e opiniões, apreensão 
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do significado de palavras e expressões em determinados contextos, reconhecimento da 

natureza dominante de um texto quanto ao gênero, registro, variedade e modalidade. Essas 

caraterísticas apontam para o entendimento que a compreensão do texto é um processo de 

construção de sentidos, e está além da atividade de extração de informações objetivas. 

Muitas questões avaliam leitura, compreensão, análise de elementos da língua e seu 

papel na construção do sentido do texto de forma integrada. Com isso, apontam para o 

entendimento que gramática e texto não estão desvinculados se observados em contextos de 

uso. No entanto, as questões voltadas para aspectos gramaticais baseadas em sentenças do 

texto e com referência à nomenclatura gramatical, mesmo sendo em menor número, se 

comparadas às décadas anteriores, também são presentes. Contudo, é possível observar o 

direcionamento para questões que priorizam a análise linguística em lugar de regras e 

classificações normativas, e que procuram privilegiar a capacidade de aplicação e análise em 

lugar da memorização de nomenclaturas e definições. 

Para enfatizar as observações feitas aqui sobre esse conteúdo, destacamos o estudo de 

May (2010). O trabalho compreendeu como foi abordada a avaliação em análise linguística 

nas provas de língua portuguesa do vestibular da UFSC nos anos 1998, 2000, 2002, 2004, 

2006, 2008 e 2010. O autor observou que o foco da análise linguística nas referidas provas 

mudou do domínio da metalinguagem e da análise típicas das gramáticas tradicionais para a 

cobrança da significação de itens linguísticos a partir de seu papel em contextos maiores de 

uso e sua contribuição no sentido global do texto.  

A noção de variação linguística se faz presente nas provas a partir de 2003. As 

variedades passam a ser observadas a partir de textos, consideradas em seu contexto de uso e 

também observadas como recurso linguístico. O texto literário passa a ser percebido como 

possibilidade de registro da variedade não padrão. Embora a ideia de variação linguística 

tenha sido observada somente a partir do ano 2003 nas provas, Marcuschi (2002) aponta que 

ela surgiu no fim dos anos 1960, através da Sociolinguística. Este fato fez com que se voltasse 

o olhar para outros aspectos no ensino de línguas. Segundo o autor, surgiu uma perspectiva 

mais sistemática de considerar a língua como fato social e como engajada na realidade sócio 

antropológica. 
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A partir dessas novas conquistas teóricas, o trabalho com a língua passa a 

encarar, debater e combater todo o tipo de preconceito linguístico dando 

lugar às tentativas de valorização das variedades de língua não-padrão ou 

não-cultas.A escola passa a ter que operar com a variedade e com a questão 

da diferença como um fato normal na língua, já que as línguas não são 

monolíticas nem homogêneas. Elas têm uma relação direta com a sociedade. 

O próprio interculturalismo passa a ser considerado. De algum modo, temos 

aqui a influência inicial dos estudos etnometodológicos que irão ter um papel 

mais decisivo no ensino nos anos 90 quando a sala de aula se torna 

essencialmente um laboratório de análise dos processos de interação e 

comportamento linguístico (MARCUSCHI, 2002, p. 14). 

 

Para a Redação, também denominada Produção Textual a partir de 2007, o candidato 

contou com mais de uma possibilidade de tema a partir das diferentes propostas apresentadas 

em cada prova, sendo predominantemente baseadas em mais de um texto. A dissertação foi 

dada como única possibilidade para a produção em apenas uma prova; nas demais, foi o 

candidato quem definiu o tipo textual adequado à proposta de redação escolhida. Em algumas 

provas, para cada proposta havia a indicação do gênero ou tipo textual, como a narrativa, a 

carta, a notícia, entre outras. Segundo Ferraro e Padrão (2008), por entender cada vez mais a 

importância da prova de redação para o ingresso na universidade, a COPERVE promoveu a 

formação mais específica dos componentes da banca. Dentre as muitas conquistas a partir dos 

encontros, as autoras destacam o entendimento sobre a possibilidade de a prova de redação ser 

mais abrangente, permitindo que os candidatos explorassem, além da dissertação, outras 

tipologias textuais, como a narração, prosa poética, e a carta argumentativa, propostas que 

observamos nas provas. 

As propostas de redação passaram a envolver, também, os títulos de obras literárias 

indicadas como leituras obrigatórias para o vestibular. A partir de 2006 a UFSC passou a 

utilizar obras literárias como matérias de aplicação tanto para a prova de redação quanto para 

exames de outras disciplinas como História, Geografia, Língua Italiana e Matemática, 

apontando, se, assim, para uma interdisciplinaridade com base nos textos literários. Os 

critérios de avaliação da redação envolveram: adequação, coerência e coesão, informatividade 

e argumentação. 

A questão discursiva interdisciplinar do vestibular da UFSC abordou, nos anos 2006 e 

2007, conhecimentos sobre língua portuguesa versus literatura brasileira. Envolveu temas que 

exigiram do candidato conhecimento, análise e posicionamento crítico. De acordo com o 

comentário da banca a respeito da prova de 2006 e 2007, a inclusão da questão discursiva no 

vestibular objetivou incentivar o exercício da escrita nas escolas de ensino fundamental e 

médio.  
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O encaminhamento dado aos conteúdos das provas da década pode ser relacionado 

diretamente aos princípios teóricos para o ensino de língua adotados nos PCNs, e que 

Marcuschi (2002) assim os sintetiza:  

 
(a) adoção do texto como unidade básica de ensino; 

(b) produção linguística tomada como produção de discursos 

contextualizados; 

(c) noção de que os textos distribuem-se num contínuo de gêneros estáveis, 

com características próprias e são socialmente organizados tanto na fala 

como na escrita;  

(d) atenção para a língua em uso, sem se fixar no estudo da gramática como 

um conjunto de regras, mas frisando a relevância da reflexão sobre a língua;  

(e) atenção especial para a produção e compreensão do texto escrito e oral;  

(f) explicitação da noção de linguagem adotada, com ênfase no aspecto 

social e histórico; 

(g) clareza quanto à variedade de usos da língua e variação linguística 

(MARCUSCHI, 2002, p. 20). 

 

Constatamos, aqui, orientações linguísticas que, dentre outras, estão diretamente 

relacionadas aos conteúdos das provas da década, aos PCNs e, portanto, às contribuições da 

pesquisa linguística para o ensino de português, que são: a centralidade do texto, a análise da 

língua a partir do texto e não apenas da sentença, a valorização das variedades linguísticas, a 

atenção para a língua em uso considerando o contexto de produção, a diversidade de gêneros 

textuais, o estudo da gramática como um conjunto de regras em sua relevância na reflexão 

sobre a língua e a ênfase para a compreensão de textos diversos. 

Soares (2004) reconhece que as principais características que a disciplina português 

assumiu já a partir dos anos 1980 vêm das contribuições da Linguística. A autora aponta que 

tais contribuições vieram da Sociolinguística, que alertou a escola para as diferenças entre as 

variedades linguísticas; das novas concepções de gramática do português, que se opõem à 

concepção prescritiva; da Linguística Textual, que trouxe uma nova maneira de tratar o texto, 

a oralidade e a escrita no ensino; da Semântica,que trouxe uma nova maneira de tratar a 

expressão e a compreensão oral e escrita. Ainda da Pragmática, da Teoria da Enunciação e 

Análise do Discurso, que trouxeram uma nova concepção de língua: 

 

Uma concepção que vê a língua como enunciação, não apenas como 

comunicação, que, portanto, inclui as relações da língua com aqueles que a 

utilizam, com o contexto em que é utilizada, com as condições sociais e 

históricas de sua utilização. Essa nova concepção vem alterando em sua 

essência o ensino da leitura, da escrita, as atividades de prática da oralidade, 

e até mesmo o ensino da gramática (SOARES, 2004, p. 173). 
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Podemos dizer que essas orientações da Linguística apontadas por Soares (2004) só 

foram observadas como plenas nos conteúdos da década de 2010, quando marcaram 

mudanças evidentes. Entendemos que o contexto educacional contribuiu como fator de 

influência para esse quadro, pois, segundo Frigotto (2011), no plano educacional na década, o 

governo não disputou um projeto educacional antagônico no conteúdo, no método e na forma.  

Portanto, no plano da política educacional permanecem as orientações da LDB de 1996. Por 

sua vez, o ensino de português na escola também tem a continuidade das políticas 

educacionais da década anterior, cujas orientações são especificadas nos PCNLP. O tempo 

decorrido desde sua publicação, em 1997, também foi suficiente para que as teorias fossem 

amplamente divulgadas, compreendidas e aplicadas. O documento foi objeto de estudo nos 

cursos de formação de professores, e provocou uma grande renovação nos materiais didáticos. 

Orientou as propostas curriculares de Estados e Municípios e, consequentemente, influenciou 

o ensino de português. Segundo Marcuschi (2002), pode-se dizer que os PCNLP são uma 

evidência de como a teoria linguística pode influenciar de maneira decisiva o ensino de língua 

materna, uma área particularmente resistente a inovações.    

Se, por um lado, a descontinuidade nas provas foi marcada pela contribuição da 

Linguística, por outro, a continuidade pode ser observada principalmente através de questões 

que enfatizaram o foco na análise tradicional da gramática normativa baseada em sentenças, 

especialmente um modelo de questão que foi preponderante na década passada e que foi 

chamado neste trabalho de “gramática aplicada ao texto”, ou seja, são baseadas em sentenças 

do texto, e não em palavras ou sentenças descontextualizadas, mas seguem o modelo 

tradicional de análise. 

No próximo capítulo, faremos as considerações finais, o que permitirá uma visão do 

conjunto dos achados relativos a cada década.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Neste trabalho, analisamos 34 provas de língua portuguesa e redação do vestibular da 

UFSC, dos anos 1970 a 2010, com o objetivo de descrever e explicar como as ideias 

linguísticas preponderantes nas provas se relacionam às contribuições da pesquisa linguística 

no Brasil para o ensino de português. Para alcançarmos esse objetivo, percorremos algumas 

etapas. A primeira foi compreender a perspectiva teórico metodológica que orientou esta 

pesquisa, a Historiografia Linguística. Depois, foi feita a contextualização do período no que 

se refere à pesquisa linguística no Brasil e suas contribuições para o ensino de língua 

portuguesa, bem como à descrição do contexto educacional brasileiro e ao quadro teórico 

orientador do ensino de português no período. Esses fatores foram considerados relevantes 

dentre outros para que as provas pudessem ser entendidas e explicadas em seu contexto. Em 

seguida, foi realizada a descrição dos conteúdos introdutório e programático. Ao relacioná-los 

à rede de fatores que constituíram sua manifestação, procuramos explicar como as ideias 

linguísticas do período orientaram a prática de seleção de conteúdos para a elaboração das 

provas.  

A partir da análise, torna-se possível fazermos algumas considerações baseadas, 

principalmente, no fator que se apresentou como preponderante: a influência do contexto 

sobre os conhecimentos linguísticos abordados nas provas.  

Na década de 1970, os conteúdos predominantes nas provas são Gramática Normativa, 

texto literário, Redação e o domínio da norma culta. Suas características evidenciam que o 

conhecimento sobre a língua no período teve influência parcial das orientações da Linguística. 

Essa observação pode ser compreendida a partir de dois fatores: a fase de institucionalização e 

consolidação que vivia a pesquisa linguística no Brasil e a ideia sobre a língua que a LDB de 

1971 adotou. Dito de outra forma, a pesquisa linguística no Brasil, embora já representada na 

maior parte das instituições do país em suas variadas tendências e orientações em meados de 

1970, havia sido institucionalizada em 1968. Portanto, na década, ainda era uma ciência 

jovem no país para influenciar de forma decisiva o ensino de língua, que até então fora 

orientado pela Filologia. 

Nesse contexto nasceu a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n° 5692/71), 

sendo coerente com a orientação pedagógica do momento, conhecida como “pedagogia 

tecnicista”, adotou para o ensino de português a visão de língua “como instrumento de 
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comunicação e como expressão da cultura brasileira”. Entendemos, que a ideia sobre a língua 

adotada na lei foi uma daquelas que, dentre outras, orientavam os estudos linguísticos no 

Brasil. Portanto, no âmbito da política educacional no período, as orientações da Linguística 

também foram adotadas parcialmente. Fator que, possivelmente, contribuiu para que as 

noções identificáveis com a Linguística não fossem plenas nas provas da década. 

Como já descrito na análise, os conteúdos da década de 1980 evidenciam, 

principalmente, o predomínio da Gramática Normativa, do texto literário, o domínio da norma 

culta. No entanto, no final da década, observamos algumas mudanças nos conteúdos, se 

relacionados aos do período anterior. Essas mudanças foram evidenciadas, principalmente, na 

presença de outros tipos de textos, além do literário, e em questões de análise gramatical 

baseadas em sentenças do texto e com menos referência à terminologia. 

A partir do contexto compreendemos que a pesquisa linguística no Brasil vivia seu 

momento de consolidação e expansão, através de vários grupos de especialidades que se 

formavam no país. Passadas duas décadas desde sua institucionalização, Soares (2004) pontua 

que o ensino de português na escola nesse período já recebe influência da Linguística. No 

entanto, os conteúdos das provas evidenciam que essas contribuições não são plenas. Ficaram 

mais evidentes no fim da década e foram observadas, principalmente, na tendência em tomar 

o texto como a base do ensino da língua. 

Por outro lado, ao considerarmos o plano político, entendemos que o período é 

marcado pela ruptura, evidenciada na democratização do país. No plano da política 

educacional, ainda que o clima de opinião tenha sido propício para a divulgação de tendências 

críticas à pedagogia hegemônica, houve a continuidade através das orientações da LDB de 

1971. Esse fato nos faz entender que, mesmo apresentando algumas influências da pesquisa 

linguística, a noção de língua mais evidente naquele momento continuou sendo orientada pela 

referida lei. 

Na década de 1990, a maior parte dos conteúdos é marcada pela continuidade das 

concepções anteriores. No entanto, no fim da década, especialmente no ano 2000, observamos 

mudanças mais pontuais, que podem ser tomadas como um indício de descontinuidade. São 

evidenciadas principalmente na maior quantidade de textos, literários e não literários; na 

preponderância das questões de interpretação; nos conhecimentos sobre a língua extraídos dos 

textos e menor ênfase para a terminologia gramatical. Observamos nessas mudanças a 

influência de noções da Linguística, especialmente na tendência em tomar os mais diversos 

textos como a base para a reflexão e análise sobre os fatos da língua. 
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É a partir do contexto que encontramos a explicação para o indício de descontinuidade 

observado na prova do ano 2000. Pontualmente, porque a década de 1990 é caraterizada pela 

descontinuidade no plano educacional, marcado pela LDB de 1996. Para sua 

operacionalização, a nova lei conta com os PCNs de 1997 que, por sua vez, refletem as 

conquistas teóricas da pesquisa linguística para o ensino de português. No documento, a 

linguagem é vista como atividade interlocutiva, sendo concebida como dialógica, social e 

histórica. Esse fato nos faz considerar que a política de ensino foi o principal fator de 

influência para que as orientações da Linguística fossem colocadas em prática no ensino, 

tornando-se mais evidentes nas provas. 

Os conteúdos da década de 2001 a 2010 marcam a descontinuidade que começou a ser 

evidenciada na prova do ano 2000. Essa constatação é observada através dos conteúdos 

preponderantes, sendo eles: a centralidade do texto, a diversidade de gêneros textuais, ênfase 

para a leitura, interpretação/compreensão e produção de textos, questões de gramática 

normativa são em menor número, há questões de análise linguística e o reconhecimento das 

variedades linguísticas. Essas características dos conteúdos são relacionadas principalmente 

às orientações da pesquisa linguística para o ensino de português.  

 Os princípios teóricos que orientaram a seleção dos conteúdos na década são aqueles 

que, dentre outros, também orientam os PCNs, que são: a adoção do texto como unidade 

básica de ensino; a consideração do contexto para a produção linguística; a noção de gêneros 

textuais; a reflexão sobre fatos da língua e o reconhecimento da variação linguística. O  

programa da disciplina na década, confirma nossa observação quando menciona que as provas 

de língua portuguesa do vestibular da UFSC seguem as recomendações do documento. Essas 

constatações evidenciam então, que a seleção de conteúdos e elaboração das provas são 

orientadas, no período, principalmente pela Linguística “via PCNs”.  

Lembramos que o projeto educacional da década de 2001 a 2010 foi de continuidade 

em relação a anterior, o que permitiu que as noções da Linguística, refletidas nos PCNLP, 

fossem amplamente divulgadas e compreendidas para então, serem colocadas em prática nas 

provas, influenciando de maneira decisiva os conteúdos abordados.  

Percebemos que as noções sobre a língua foram tomando espaço nos conteúdos em um 

movimento não de ruptura de um ano para o outro. Ao contrário, a continuidade ou 

descontinuidade delas vão se anunciando na seleção interna dos conteúdos, num movimento 

que às vezes permite perceber uma ideia dando espaço a outra. Isso nem sempre significa a 
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descontinuidade da anterior. Foi o que percebemos, por exemplo, na continuidade de questões 

de gramática tradicional cuja análise, no nível da sentença, segue modelos tradicionais. 

A influência parcial ou plena de noções identificáveis com a pesquisa linguística sobre 

os conteúdos foi observada, principalmente, a partir de dois eixos: nível de análise da língua: 

sentença X texto; Gramática Normativa X análise linguística; texto literário X diversidade de 

gêneros; interpretação/compreensão: extração de informações explícitas X construção de 

sentidos; Norma culta X variedades linguísticas; Redação: texto claro e correto X (Produção 

Textual):  texto contextualizado (as condições de produção são relevantes).  

Tomamos emprestado de Frigotto (2011) o pressuposto de que o que marca uma 

conjuntura não é o tempo cronológico, mas os acontecimentos que a constituem. Podemos 

assim dividir a influência da pesquisa linguística sobre as provas em dois momentos: no 

primeiro, considerado de 1970 a 1999, a influência sobre os conteúdos não é plena, no entanto 

vai se fazendo presente de forma lenta e gradativa. No segundo, de 2000 a 2010, a influência 

é plena e marca a descontinuidade das noções sobre a língua que orientavam o período 

anterior.  

Nossa pesquisa demonstra que esses momentos assim se constituíram, porque tiveram 

como fatores de influência as conquistas teóricas da ciência Linguística e as políticas 

educacionais. Dito de outra forma, as ideias são adotadas como oficiais porque o contexto 

histórico e científico contribui para que sejam assim tomadas. Podemos considerar, a partir da 

análise, que fatores extralinguísticos como o contexto científico, político e educacional fazem 

parte da rede de fatores que influenciam o ensino de língua portuguesa, e o vestibular também 

reflete essas influências. 

Houve uma considerável distância temporal entre as conquistas da ciência linguística e 

sua ampla influência sobre as provas. Visto que Altman (2003) e Marcuschi (2002) 

evidenciaram a diversificação dos domínios da Linguística no Brasil já em meados de 1970, e 

Soares (2004) pontua sua influência na escola e em materiais didáticos a partir de 1980. Neste 

estudo, a  influência sobre as provas foi observada como plena somente a partir do ano 2000.  

Observamos que as ideias sobre a língua preponderantes nas provas não estão 

desvinculadas daquelas adotadas pelas políticas de ensino. Este fato pode ser referido como 

coerente, pois assim considera a relação entre os conteúdos do vestibular e o Ensino Médio. 

Observamos nos documentos analisados que a comissão do vestibular da UFSC demonstra 

clara preocupação em contribuir com o ensino de língua portuguesa nas escolas de Santa 

Catarina. Isso é feito de diversas formas, dentre as quais, o incentivo à leitura e à produção de 
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textos através do vestibular e formação específica para componentes da banca de vestibular e 

professores dos ensinos fundamental e médio.  

Na introdução deste trabalho, fizemos uma breve consideração a respeito da influência 

que o vestibular, bem como outras avaliações nacionais e internacionais como a Prova Brasil, 

ENEM e Pisa, exercem sobre a elaboração do currículo nas escolas. A leitura de outros 

trabalhos que abordaram provas de vestibular confirmou essa nossa observação. A 

problemática dessas pesquisas, por vezes, esteve ainda relacionada ao distanciamento entre 

como o conhecimento sobre a língua é abordado na escola e no vestibular. Os resultados 

demonstraram que esse distanciamento está vinculado à falta de uma melhor compreensão, 

por parte dos professores, sobre os conhecimentos teóricos linguísticos que orientam as 

questões do vestibular. Quando falta uma ampla compreensão sobre as ideias linguísticas que 

orientam os conteúdos, prevalece o entendimento que essas provas são por si só responsáveis 

pela seleção de alguns conteúdos e não de outros.  

O resultado de nosso trabalho esclarece que esses conteúdos são orientados por 

concepções linguísticas e questões relacionadas ao ensino de língua, que passam por 

momentos de diversificação teórica e metodológica. As ideias linguísticas mais evidentes são, 

em determinado período, adotadas no plano das políticas de ensino, portanto, não estão 

desvinculadas das ideias pedagógicas predominantes. A partir desse entendimento, fica 

evidente a necessidade de o professor compreender como se articulam na prática cotidiana os 

conhecimentos linguísticos e educacionais que orientam o ensino de língua materna. O que 

lhe permitirá uma visão mais ampla e contextualizada a respeito da elaboração do currículo e 

dos conteúdos que compõem avaliações como o vestibular. 

Ao fim do trabalho, fica a percepção de que outros fatores relacionados à 

contextualização do período poderiam ser analisados ou aprofundados, assim como outros 

aspectos das provas poderiam ser evidenciados e discutidos. Essa percepção, no entanto, 

reforça o entendimento de que o estudo não teve a intenção de esgotar as possibilidades de 

interpretação, mas fazer um recorte na história, selecionando, da vasta rede de fatores, aqueles 

considerados pertinentes para o objetivo desta pesquisa. Sendo assim entendido, 

consideramos que o estudo cumpriu seu objetivo de descrever e explicar como as ideias 

linguísticas preponderantes nas provas de língua portuguesa do vestibular da UFSC se 

relacionam às contribuições da pesquisa linguística no Brasil para o ensino de português.  

Através dessa pesquisa, pretendemos contribuir com o desenvolvimento de outros 

estudos relacionados à Historiografia Linguística, ao português como língua materna e à 
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história do pensamento e práticas educativas. Como não esgotou as possibilidades, fica como 

ponto de partida para outros estudos que queiram considerar em sua contextualização a 

memória oral dos componentes das bancas de vestibular, bem como a LDB de 1971 e a de 

1996, dentre outros fatores que poderiam evidenciar e aprofundar o que aqui foi observado 

como influência.  

Consideramos o estudo um exemplo de como uma perspectiva histórica torna-se 

essencial para a avaliação do grau de continuidade e descontinuidade de propostas e 

conteúdos de ensino. Seus resultados podem, portanto, contribuir como subsídios no 

desenvolvimento de projetos voltados para o ensino e avaliação do português no Brasil. 

Pretende, ainda, auxiliar professores e interessados no assunto a entenderem como se 

articulam na prática cotidiana as ideias linguísticas e educacionais que circulam em nosso 

meio, possibilitando uma visão mais ampla e contextualizada sobre a própria prática de ensino 

da língua materna. 
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APÊNDICE A – Níveis de análise 

 

Década Contextualização Descrição do conteúdo 

1970 a 

1980 

  

Pesquisa 

Linguís-

tica no 

Brasil 

 1968: grupo de profissionais se 

percebe pertencente à Linguística. 

 Meados de 1970: Linguística tem 

representação na maior parte das 

universidades do Brasil. 

 Expansão dos diversos domínios 

da Linguística. 

 Trabalhos de várias tendências e 

orientações. 

 Denominação da prova: 1970: 

Artes e Comunicação; 1977 a 

1980: Comunicação e Expressão. 

 Predomínio do texto Literário. 

 Redação: objetivo de avaliar a 

habilidade de expressar-se por 

escrito com correção, clareza e 

organização de ideias. 

 Questões de interpretação de 

textos: baseadas na leitura de 

textos literários, voltadas para 

identificação do sentido do texto, 

informações explicitas. 

 Questões sobre Gramática 

Normativa somam a maioria, 

com referencia à terminologia 

gramatical, baseadas em 

sentenças descontextualizadas. 

 Reconhecimento apenas da 

norma culta da língua. 

 Candidato: conhecedor das 

regras da língua, do português 

culto e da Literatura Brasileira. 

 Influência dos estudos 

linguísticos desenvolvidos no 

Brasil é parcial.  

Ideias 

Pedagó-

gicas 

 Pedagogia tecnicista: a favor do 

objetivo do governo militar: 

desenvolvimento econômico com 

segurança. 

Língua 

Portu-

guesa: a 

discipli-

na 

curricu-

lar 

 LDB 1971: “língua nacional como 

instrumento de comunicação e 

como expressão da cultura 

brasileira”. 

 Teoria da comunicação: 

referencial; 

 Denominada: “Comunicação e 

expressão”. 

 Objetivo do ensino de LP: 

utilitário e instrumental. 

 Aluno: emissor/recebedor de 

mensagens. 

 Polêmica: “ensinar ou não 

gramática na escola”. 

Vestibu-

lar 

 Reforma Universitária Lei 

n.5.540 /68. 

 Execução analisada 

sobcritérios de racionalidade, 

produtividade e eficácia. 

 Efetivação do concurso 

vestibular: classificatório e 

unificado. 

 Criação de organizações 

responsáveis pela execução. 

 Provas objetivas. 

 Vestibular: parâmetro para 

discussão sobre a qualidade do 

2° grau. 

 Prova de redação (1978). 
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Década Contextualização Descrição do conteúdo 

1981 a 

1990 

  

Pesquisa 

Linguística 

no Brasil 

 Ampliação os domínios da 

Linguística através de 

vários grupos de 

especialidades: Linguística 

Descritiva, Sociolinguística, 

Semântica, Linguística 

Aplicada, Psicolinguística, 

Linguística Textual, 

Pragmática, Análise do 

Discurso. 

 Denominação: 1981-1983 

Comunicação e 

Expressão/Redação; 1984-1990 

Língua Portuguesa e Literatura 

Brasileira/ Redação. 

 Predomínio do texto literário, 

presença de outros tipos de textos. 

 Redação: predomínio da 

dissertação; avaliação do conteúdo 

e forma de expressão, maior 

quantidade de textos. 

 Questões de interpretação: 

baseadas em textos literários, 

predomínio de questões 

relacionadas à localização de 

informações explícitas. No final da 

década mais questões exigiram 

inferência, e aumento no número 

de questões.  

 Questões sobre Gramática 

Normativa têm predomínio, com 

referência à terminologia 

gramatical, baseadas em sentenças 

descontextualizadas. No final da 

década aparecem relacionadas a 

sentenças do texto e fazem menos 

referência à terminologia. 

 Reconhecimento apenas da norma 

culta da língua. 

 Candidato: conhecedor das regras 

da língua, do português culto, da 

Literatura Brasileira e escritor de 

textos claros e corretos e 

organizados quanto às ideias. 

 Influência dos estudos linguísticos 

desenvolvidos no Brasil é parcial. 

Ideias 

Pedagógicas 

 Pedagogia Tecnicista. 

 Tendências críticas: 

pedagogias contra-

hegemônicas. 

 Ampliação da produção 

acadêmico-cientifica. 

 

Língua 

Portuguesa: a 

disciplina 

curricular 

 LDB:1971 

 Quadro referencial é a 

teoria da comunicação. 

 Denominação: Português. 

 Contribuições da 

Linguística chegam à escola 

“aplicadas” ao ensino de 

língua materna. 

Vestibular  Inclusão de questões 

discursivas de Língua 

Portuguesa. 
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Década Contextualização Descrição do conteúdo 

1991 a 

2000

  

Pesquisa 

Linguística no 

Brasil 

 Conquistas teóricas refletidas 

na política de ensino: PCNLP 

(1997).  

 Denominação: Língua 

Portuguesa e Literatura 

Brasileira/Redação. 

 Textos são literários e não 

literários, maior quantidade 

de textos, serviram de base 

para questões de 

interpretação, gramática e 

literatura. 

 Redação: entendida (final da 

década) como um texto 

escrito adequado ao tema 

proposto, ao tipo de texto 

solicitado e ao número de 

linhas, com o objetivo de 

verificar se o candidato 

comunica-se com correção, 

clareza e concisão. 

Predomínio da dissertação. 

 Questões de interpretação de 

textos: baseadas em textos 

literários e não literários; 

predomínio sobre as 

questões de gramática; 

relacionadas a 

conhecimentos textuais 

explícitos e implícitos, 

extratextuais e gramaticais.  

 Questões de Gramática: têm 

predomínio aquelas sobre 

conhecimento 

metalinguístico, integram 

mais de um conhecimento 

(sintático, morfológico, 

semântico, 

fonético/fonológico), 

relacionadas a sentenças do 

texto e fazem menos 

referência à terminologia. 

 Questões sobre norma culta: 

noção de erro. 

 Candidato: conhecedor das 

regras da língua, do 

português culto, da 

Literatura Brasileira e capaz 

de comunicar-se através de 

textos escritos com correção, 

clareza e concisão.    

 Influência da Linguística é 

mais evidente no final da 

década. 

Ideias 

Pedagógicas 

 LDB/1996 

 Educação: investimento em 

capital humano. 

 Neoescolanovismo. 

 Neoconstrutivismo. 

 Neotecnicismo. 

 Pedagogia da Qualidade 

Total. 

 Pedagogia Corporativa. 

 Pedagogia da exclusão. 

Língua 

Portuguesa: a 

disciplina 

curricular 

 PCNLP (1997):a linguagem é 

vista como atividade 

interlocutiva e concebida 

como dialógica, social e 

histórica. O documento reflete 

as conquistas da ciência 

linguística. 

Vestibular  Novas formas de acesso ao 

ensino superior: ENEM, 

Avaliação Seriada no Ensino 

Médio, Avaliação de currículo 

e histórico escolar, etc. 
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Década Contextualização Descrição do conteúdo 

2001 a 

2010  

Pesquisa 

Linguística 

no Brasil 

 Conquistas teóricas 

refletidas na política de 

ensino: PCNLP (1997). 

 A Linguística influencia 

de maneira decisiva o 

ensino de língua 

materna, principalmente 

através da Linguística 

Textual, 

Sociolinguística, 

Semântica, Pragmática e 

Análise do Discurso. 

 Denominação: Língua Portuguesa e 

Literatura Brasileira/Redação (Produção 

Textual). 

 Seguem recomendações dos PCNs. 

 O Texto tem centralidade nas provas, há 

diversidade de gêneros literários e não 

literários, verbais e não verbais. 

Serviram de base para questões de 

interpretação, gramática e literatura. 

 As provas são mais integradas, as 

questões envolvem simultaneamente 

conhecimentos sobre leitura, 

interpretação/compreensão de textos, 

análise linguística e Literatura. 

 Redação (Produção Textual): 

possibilidade de mais de um tema e tipo 

textual para a produção. Objetivou 

avaliar a expressão escrita sobre 

determinado tema, utilizando recursos 

linguísticos que demonstrem a 

competência comunicativa do candidato 

na situaçãoespecífica de produção: 

redação de vestibular; capacidade de 

organizar as ideias, estabelecer relações, 

fazer uso de dados/informações, elaborar 

argumentos. Observando os critérios: 

Adequação, Coerência e Coesão, 

Informatividade e argumentação. 

 Questões de Compreensão/interpretação 

de textos: contemplaram capacidade de 

estabelecer relações intertextuais, 

semânticas, de realizar inferências e 

sínteses, de reconhecer o significado de 

palavras e expressões no contexto, etc.  

 Questões de Gramática Normativa são 

em menor número, são priorizadas 

questões de análise linguística, em que 

os fatos gramaticais são vistos em seu 

funcionamento no texto, associados à 

significação e à estrutura.  

 Reconhecimento das variedades 

linguísticas em contexto de uso. 

 Candidato: capaz de ler, compreender, 

interpretar, e produzir textos (literários e 

não-literários), e de analisar fatos 

linguísticos em diferentes contextos de 

uso, conhecedor de algumas regras 

gramaticais. 

 A influência dos estudos linguísticos 

desenvolvidos no Brasil é plena. 

Ideias 

Pedagógi-

cas 

 Continuidade e 

descontinuidade em 

relação á década 

anterior. 

 Projeto social não 

antagônico à 

modernização e ao 

capitalismo. 

 Abrangência das 

políticas públicas, dos 

grupos sociais atendidos 

e do financiamento 

posto em prática. 

 Projeto educacional não 

antagônico no conteúdo, 

no método e na forma. 

 Política de melhoria 

mediante parceria do 

público e privado. 

 Pedagogia dos 

resultados. 

 Pedagogia das 

competências e da 

qualidade total.   

Língua 

Portuguesa: 

a disciplina 

curricular 

 PCNLP (1997):a 

linguagem é vista como 

atividade interlocutiva e 

concebida como 

dialógica, social e 

histórica.  

Vestibular  Novas formas de acesso 

ao ensino superior: 

ENEM, Avaliação 

Seriada no Ensino 

Médio, Avaliação de 

currículo e histórico 

escolar, etc. 

 
Fonte: Quadro desenvolvido pela pesquisadora com base nas referências consultadas para este trabalho e nas 

provas de língua portuguesa do vestibular da UFSC. 


