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PROVA PRÁTICA - REVISOR DE TEXTO

INSTRUÇÕES

1-	A	prova	será	avaliada	em	100	pontos.

2-	A	duração	máxima	da	prova	será	de	4	(quatro)	horas.	

3-	É	permitido	o	uso	de	caneta	esferográfica	de	material	 transparente	nas	cores	preta	ou	
azul,	lápis	e	borracha.	

4-	Não	serão	permitidos	acessos	à	internet,	consultas	ou	comunicações	entre	os	candidatos,	
assim	como	consultas	a	quaisquer	tipos	de	materiais	impressos,	eletrônicos	ou	digitais.



Concurso IFSULDEMINAS 2015 • Número de inscrição:4

QUESTAO 01 (Valor: 18 pontos)

O	texto	a	seguir	foi	extraído	da	página	do	IFSULDEMINAS	e	foi	adaptado.	Leia-o	com	atenção:	

Criado	em	2008,	pela	Lei	11.892,	o	Instituto	Federal	de	Educação,	Ciência	e	Tecnologia	
do	Sul	de	Minas	Gerais	(IFSULDEMINAS)	originou-se	a	partir	da	fuzão	de	três	antigas	escolas	
agro-técnicas,	localizadas	nos	municípios	de	Inconfidentes,	Machado	e	Muzambinho.	Assim,	
essas	três	unidades	tornaram-se	campus,	formando	uma	só	instituição	e	assumindo	um	novo	
compromisso.	O	desenvolvimento	regional	por	meio	da	excelência	na	educação	profissional	
e	tecnológica.

Hoje,	 o	 IFSULDEMINAS	atua	 em	diversos	níveis:	 técnico	 integrado	 ao	 ensino	médio,	
técnico	subsequente,	técnico	concomitante,	graduação	(bacharelado,	licenciatura	e	tecno-
logia)	e	pós-graduação,	em	diferentes	áreas.	Possui	campus	também	nas	cidades	de	Passos,	
Poços	de	Caldas	e	Pouso	Alegre,	onde	foram	investidos	recursos	na	construção	e	reforma	de	
prédios	próprio,	com	infraestrutura	e	equipamentos	capaz	de	atender	à	demanda	de	alunos.

Em	dezembro	de	2013,	o	IFSULDEMINAS,	passou	a	ter	ainda	os	campus	avançados	nas	
cidades	de	Carmo	de	Minas	e	Três	Corações.	Essas	unidades	já	ofertam	cursos	técnicos.	O	
objetivo	é	ampliar	o	acesso	ao	ensino	profissionalizante	nos	178	municípios	de	abrangência,	
beneficiando	3,5	milhões	de	pessoas,	direta	ou	indiretamente.

Articulando	a	tríade	Ensino,	Pesquisa	e	Extensão,	o	Instituto	Federal	do	Sul	de	Minas	
trabalha	em	função	das	necessidades	regionais,	capacitando	mão	de	obra,	prestando	servi-
ços,	desenvolvendo	pesquisa	aplicada	que	atenda	à	demandas	da	economia	local	e	projetos	
nos	quais	colaborem	para	a	qualidade	de	vida	da	população.	No	Campus	Muzambinho,	por	
exemplo,	o	laboratório	de	Bromatologia	permite	à	comunidade	atestar	a	qualidade	da	água	
consumida;	em	Machado,	crianças	com	patologias	cerebrais	fazem	tratamento	gratuito	no	
Centro	de	Equoterapia;	em	Inconfidentes,	uma	incubadora	de	empresas	difunde	ao	empre-
endedorismo	e	insere	empresas	no	mercado.

O	IFSULDEMINAS	também	atua	na	região	por	meio	dos	chamados	polos	de	rede,	com	
a	oferta	de	cursos	na	modalidade	Educação	à	Distância	(EAD)	e,	alguns	municípios,	com	o	
ensino	presencial.	Os	polos	são	unidades	que	funciona	em	parceria	a	prefeituras	municipais,	
permitindo	a	oferta	de	cursos	nos	locais	no	qual	o	Instituto	não	tem	sede	própria.	São	cerca	
de	40	polos	localizados	na	região	Sul	de	Minas.	Além	disso,	são	ofertados	cursos	profissio-
nalizantes	de	curta	duração,	por	meio	do	Programa	Nacional	de	Acesso	ao	Ensino	Técnico	e	
Emprego	(Pronatec).

(Disponível	em:	<	http://www.ifsuldeminas.edu.br/index.php/pt/o-instituto>.	Adaptado.)
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IDENTIFIQUE	e	TRANSCREVA	os	problemas	gramaticais	relativos	a:

a)	Concordância	nominal	e/ou	verbal:

b)	Emprego	de	pronomes:

c)	Regência	verbal	e/ou	nominal:

d)	Emprego	da	crase:

e)	Ortografia:

f)	Emprego	dos	sinais	de	pontuação:
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QUESTÃO 02 (Valor: 16 pts.)

Leia	o	texto	a	seguir:

Inicia nessa segunda-feira, 03 de agosto, o prazo para submissão ao edital 

de apoio à publicação de livros impressos e eletrônicos

Servidores	e	estudantes	do	Instituto	Federal	do	Sul	de	Minas	(IFSULDEMINAS)	podem	
submeter	livros	ao	edital	09/2015	para	apoio	à	publicação	impressa	ou	eletrônica.	As	pro-
postas	podem	ser	enviadas	a	partir	desta	segunda-feira,	03	de	agosto	até	04	de	setembro	de	
2015.	O	edital,	que	regulamenta	seleção	das	obras,	foi	publicado	por	meio	da	Pró-Reitoria	
de	Extensão	(PROEX),	em	conjunto	com	a	Pró-reitoria	de	Pesquisa,	Pós-graduação	e	Inovação	
(PPPI),	em	31	de	março	de	2015.

As	propostas	devem	ser	cadastradas	por	meio	do	sistema	de	Gestão	de	Projetos	de	Pes-
quisa	e	Extensão	(GPPEX),	no	qual	o	candidato	deve	acessar	com	login	e	senha.	

Cada	autor	poderá	submeter	apenas	uma	proposta.	O	conteúdo	deve	ter	relação	à	pes-
quisa	e	à	extensão,	preferencialmente	desenvolvidas	no	âmbito	do	IFSULDEMINAS.	

(Disponível	em:	<http://www.ifsuldeminas.edu.br/index.php/pt/noticias/4022-2015-07-31-19-59-06>.	Adaptado.)

a)	No	título	da	notícia,	o	verbo	“iniciar”	apresenta	um	uso	coloquial.	REESCREVA	o	título,	
corrigindo	o	problema.

b)	TRANSCREVA	a	frase	em	que	falta	uma	vírgula	gramaticalmente	obrigatória	e	EMPREGUE-A	
corretamente.

c)	TRANSCREVA	 a	 frase	 em	 que	 há	 uso	 inadequado	 de	 um	 pronome	 e	 REESCREVA-A,	
corrigindo	o	problema.

d)	No	trecho	aparece,	ainda,	um	problema	de	regência	nominal.	TRANSCREVA	a	frase	em	que	
isso	ocorre	e	REESCREVA-A,	corrigindo	o	problema.
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QUESTÃO 03 (Valor: 15 pontos)

Examine	o	texto	a	seguir:

Inscrições on-line abertas até 2 de agosto para cursos técnicos 

no IFSULDEMINAS pelo Sisutec

O	Instituto	Federal	do	Sul	de	Minas	(IFSULDEMINAS)	oferta	390	vagas	para	13	cursos	
técnicos	que	serão	realizados	a	partir	de	agosto,	nos	Centros	de	Referência	vinculados	aos	
Campus	Muzambinho	e	Campus	Avançados	Três	Corações	e	Carmo	de	Minas.	(...)	Podem	se	
inscrever	no	Sisutec,	estudantes	que	concluíram	o	Ensino	Médio.	É	necessário,	no	entanto,	
que	ao	fazer	sua	inscrição,	o	candidato	fique	atento	aos	documentos	exigidos	para	a	efetiva-
ção	da	matrícula,	em	caso	de	aprovação.	

(Disponível	em:	<http://www.ifsuldeminas.edu.br/index.php/pt/noticias/3999-sisutec>.	Adaptado.)

a)	Na	frase,	“Podem	se	inscrever	no	Sisutec,	estudantes	que	concluíram	o	Ensino	Médio”,	o	
uso	da	vírgula	está	correto?	JUSTIFIQUE	sua	resposta.

b)	REESCREVA	 a	 última	 frase	 do	 texto,	 substituindo	 o	 conectivo	 “no	 entanto”	 por	 um	
sinônimo,	sem	que	haja	alteração	de	sentido.	

c)	Nessa	mesma	frase,	há	um	problema	de	pontuação.	REESCREVA-A,	corrigindo-o.
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QUESTÃO 04 (Valor: 12 pts.)

As	manchetes	a	seguir	foram	veiculadas	pela	imprensa	e	apresentam	problemas	no	que	se	
refere	à	coesão	e	à	coerência:

1.	Morre	segurança	de	filho	de	Lula	ferido	em	assalto	(Jornal	X,	20-06-03)

2.	Preso	acusado	de	14	estupros	na	Grande	São	Paulo	(Jornal	X,	28-01-03)

3.	Polícia	recupera	58	mil	latas	de	cerveja	e	prende	3	(Jornal	X,	08-01-02)

a)	EXPLIQUE	o	que	causa	a	ambiguidade.

1.	

2.	

3.	

b)	REESCREVA	as	frases,	de	modo	a	evitar	a	ambiguidade.

1.

2.
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3.

QUESTÃO 05 (Valor: 12 pts.)

O	texto	a	seguir	é	o	fragmento	de	uma	entrevista.	Leia-o	com	atenção:

O	Neymar	nos	recebeu	na	casa	da	família	em	Guarujá,	no	litoral	de	São	Paulo,	para	onde	ele	foi	
quando	sofreu	a	fratura	de	vértebra	no	jogo	contra	a	Colômbia,	atingido	pelo	lateral	Zuñiga,	que	
depois	se	desculpou.

Neymar:	Eu	não	vou	concordar	com	o	que	ele	fez,	não	concordo,	mas	aceitar	desculpa,	aceito	
numa	boa.	Porque	o	movimento	que	ele	fez	não	é	de	futebol.	Quando	eu	me	machuquei,	o	Mar-
celo	foi	me	levantar,	eu	falei:	“peraí	que	está	doendo”.	Aí	eu	ouvi	o	médico	falar	“vou	te	trocar”.	
Aí	eu	falei	“não,	trocar	não!”	Aí	eu	fui	tentar	levantar	e	não	consegui.

Tadeu Schmidt: Quais	foram	os	erros	da	Seleção?	Foram	de	tática,	de	técnica,	de	preparação,	de	
psicológico?	Onde	estava	o	principal	erro	da	Seleção?

Neymar:	Não	tinha	principal	erro	da	Seleção.	Eu	sou	um	cara	que	eu	não	entendo	muito	de	táti-
ca.	E	tinha	um	comandante,	era	um	dos	melhores	técnicos	brasileiros	que	já	teve.	Aconteceu,	já	
passou.	Enfim,	eu	não	quero	ficar	remoendo	essa	história	de	Copa	do	Mundo,	o	que	aconteceu.

Renata Vasconcellos: É,	mas	o	momento	é	de	avaliação,	de	balanço,	e	muita	gente	comentou	
que	faltou	treinar	mais	e	festejar	menos.	Você	concorda?

Neymar:	Não,	não	concordo.	A	gente	sempre	treinou.	É	porque	o	pessoal	que	está	de	fora	vê	
de	outra	forma,	né?	A	gente	que	está	dentro	sabe	o	tanto	que	a	gente	treinou,	o	tanto	que	os	
treinos	eram	cansativos,	porque	a	gente	se	dedicava	ao	máximo.

(Disponível	 em:	 < http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2014/07/gente-se-dedicava-ao-maximo-diz-neymar-em-

entrevista-exclusiva.html>.	Adaptado.)

a)	No	texto	aparecem	marcas	típicas	da	linguagem	coloquial.	APONTE	três	construções	frasais	
em	que	isso	fica	evidente.
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b)	REESCREVA	a	primeira	resposta	de	Neymar,	eliminando	as	redundâncias.

c)	“Eu	sou	um	cara	que	eu	não	entendo	muito	de	tática.	E	tinha	um	comandante,	era	um	dos	
melhores	técnicos	brasileiros	que	 já	teve.”	REESCREVA	esta	frase,	de	acordo	com	a	norma	
culta.

QUESTAÕ 06 (Valor: 10 pontos)

O	texto	a	seguir	foi	veiculado	por	meio	eletrônico	no	primeiro	semestre	de	2015	com	o	in-
tuito	de	divulgar	o	trabalho	de	um	designer	gráfico.	No	entanto,	há	problemas	ortográficos,	
sintáticos	e	de	coesão	entre	as	ideias.	

Trabalho	à	3	anos	como	arte	finalista,	já	trabalhei	com	gráfica	rápida,convencional	e	
em	loja	de	arte	final.	Estou	me	dispondo	para	trabalho.	Sou	técnico,	trabalho	rápido	
e	bem	com	corel	draw	e	photoshop.	Não	é	necessário	assinar	minha	carteira,	tenho	
cnpj	posso	emitir	nota	fiscal	de	serviço,	assim	ficarão	 isentos	de	compromissos	e	
direitos	trabalhistas.	Aceito	trabalho	freelance	também.	Faço	atendimento	online	se	
for	do	interesse.

REESCREVA	o	texto,	adequando-o	ao	gênero	proposto	e	CORRIGINDO	os	problemas.
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QUESTÃO 07 (Valor: 9 pts.)

Leia	os	textos	a	seguir	atentamente	e	responda	ao	que	se	pede:

“Conta-se	que	o	prefeito	de	uma	grande	cidade	brasileira,	em	campanha	para	eleger	como	
sucessor	seu	apadrinhado	político,	estaria	com	receio	de	que	a	cor	negra	de	seu	pupilo	fosse	
alvo	de	rejeição	por	parte	do	eleitorado.	Diante	de	tal	temor,	o	então	prefeito	teria	lançado	
seu	brado	contra	o	preconceito,	dizendo:

O candidato é negro, mas ele pode ser um bom prefeito.

Não	 é	 preciso	 dizer	 que	 essa	 bastante	 questionável	 oposição,	 estabelecida	 na	 frase	 pelo	
conector	‘mas’,	rendeu	protestos	contra	o	prefeito.”

(MÓDOLO,	Marcelo;	BRAGA,	Henrique.	Ordem	de	fatores	altera	o	sentido.	Revista Língua Portuguesa,	Ano	8,	n.	
83,	p.	48,	2012.	Fragmento.)

“...as	[conjunções]	adversativas	têm	um	papel	importante	na	cognição	humana,	pois	revelam	
os	pressupostos	do	falante.”

(VIARO,	Mário	Eduardo.	Conjunções	flutuantes.	Revista Língua Portuguesa,	Ano	8,	n.	94,	p.	51,	2013.	Fragmento.)

a)	EXPLICITE	a	intenção	argumentativa	do	prefeito.

b)	EXPLIQUE	por	que	a	frase	em	destaque	rendeu	protestos	contra	o	prefeito.	
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QUESTÃO 08 (Valor: 8 pts.)

A	 partir	 das	 informações	 a	 seguir,	 ELABORE	 referências	 bibliográficas	 de	 acordo	 com	 as	
normas	da	ABNT:

a)	Em	2004,	o	autor	L.	A.	Siqueira	publicou	o	livro	intitulado	A	arte	de	revisar	textos:	um	
exercício	cotidiano,	pela	Editora	X,	cuja	sede	encontra-se	na	cidade	de	Pouso	Alegre.

b)	M.	H.	Nogueira,	aluna	do	curso	de	Mestrado	em	Engenharia	Ambiental	do	Centro	Federal	
de	Educação	Tecnológica	de	Minas	Gerais	–	CEFET-MG,	em	Belo	Horizonte,	defendeu	sua	
dissertação	em	2001.	O	trabalho	foi	intitulado	Energia	eólica	e	energia	solar:	a	revitalização	
dos	recursos	energéticos,	e	contava	com	213	folhas.


