
PROCESSO SELETIVO DO 1.O SEMESTRE DE 2007

Caderno 3

Provas da 2.a Fase

REDAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA

INSTRUÇÕES

• A DURAÇÃO DAS PROVAS DE LÍNGUA PORTUGUESA E DE REDAÇÃO EM LÍNGUA PORTU-

GUESA É DE 2 HORAS E 30 MINUTOS.

• ANTES DE COMEÇAR A RESPONDER, FAVOR CONFERIR SE ESTA PROVA CONTÉM

UM TEMA DE REDAÇÃO.

• RESPOSTAS À TINTA OU A LÁPIS, MAS DEVEM ESTAR LEGÍVEIS.

• A SAÍDA DO PRÉDIO SERÁ PERMITIDA APÓS TRANSCORRIDOS 30 MINUTOS CONTADOS

A PARTIR DO INÍCIO DA PROVA.

• FAVOR NÃO SE IDENTIFICAR NO CORPO DA PROVA, PARA NÃO TÊ-LA ANULADA.

AGUARDE A AUTORIZAÇÃO DO FISCAL PARA ABRIR O CADERNO E INICIAR A PROVA.
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REDAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA

Leia os textos a seguir.

Texto 1

Em uma passagem por São Paulo, o escritor Mia Couto brindou sua platéia com pérolas
moçambicanas.O autor de O Outro Pé da Sereia observou que seus conterrâneos têm dificuldade
para dizer não, como se a negação representasse uma forte desavença. Certa vez perguntou a um
pescador se a maré estava a subir e colheu a seguinte evasiva: “Sim, está a subir, mas já começou a
descer”. D’outra ocasião, exercia atividades de biólogo em uma praia e avistou um pássaro. Interes-
sado, perguntou a um nativo próximo: “Qual o nome daquele pássaro?”, ao que o interlocutor
respondeu: “A esse pássaro nós aqui chamamos de sapo”. Em um terceiro evento, perguntou a um
produtor, beneficiado por uma determinada política pública, se sua vida havia melhorado, ao que o
dito produtor retornou: “Está a melhorar a vida, mas está a melhorar muito mal”. Moçambique não
tem apenas a língua e a colonização portuguesa em comum com Pindorama. Os habitantes daqui e
d’acolá parecem intimidados pela possibilidade de terem de dizer não. Nos trópicos sul-ameri-
canos, como na África Austral, dizer não parece ser um convite ao constrangimento.
Se não for acompanhada de mesuras e compensações, a temerária conduta poderá colocar em risco

Mia Couto amizades e relações profissionais, ou despertar sentimentos de vingança. Qual é a raiz? A primeira
 hipótese, obviamente, é o passado colonial. Sociedades coloniais são assimétricas. Moçambique livrou-se do jugo há três décadas;
Pindorama, há quase dois séculos, mas ainda não se emendou.
“O projeto estará pronto até o fim do mês?” “Certamente.” “O carro estará reparado até o fim da semana?” “Sim, sem sombra de
dúvida.” Naturalmente, não se pode tomar tais respostas por seu valor de face. Tais respostas significam que, findo o prazo, os
assuntos apenas começarão a ser considerados. A chance de os trabalhos serem terminados no momento prometido é, como se sabe,
remota ou nula.

(Thomas Wood Jr. A Terra do Não. Em Carta Capital, junho de 2006)
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Texto 2

Conte quantas vezes você fala “sim” e “não”. O sim é pouco usado. Pois as línguas já são naturalmente afirmativas. Mas a negação
precisa ser explícita. O francês nega usando duas palavras — “ne pas”. O inglês pede ajuda a um verbo — “do not”. Quem fala, afirma.

Se quiser soar democrático, usa os cansativos “na minha opinião” ou “eu acho que” para disfarçar o autoritarismo do discurso.

Jornalistas escondem a assertividade* implícita nas perguntas usando o “aí”. “O que o
senhor tem a dizer aí sobre o mercado na semana passada?”. Como se a indicação de
lugar-aí-abrisse várias possibilidades de resposta.

Há quem use o “pô” mal educado como vírgula ou pedido de desculpas, da mesma forma
que alguns americanos usam o “you know”.

Não adianta — a língua revela despudoramente a pretensão de saber ou poder de quem fala.

Por outro lado, discursamos apenas sobre o que é discutível ou falso. “Eu sou honesto”.
Na turbulência, a aeromoça afirma: “A situação é normal”. O evidente e o óbvio passam em
silêncio.

(João Sayad, Pas du tout, Folha de S.Paulo, 29.05.2006)

*assertividade = capacidade de dizer aquilo que se pensa, que se julga correto.

Proposta de Redação

Com base na leitura dos textos apresentados, escreva um texto dissertativo que deverá ter como tema:

COMO CONCILIAR, NA VIDA PROFISSIONAL, ASSERTIVIDADE E BOM RELACIONAMENTO?

Sua redação deverá ser escrita em prosa e obedecer aos padrões da norma culta do português do Brasil.
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RASCUNHO
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REDAÇÃO



7 FGV/Redação




