
Português

A VIDA COMO ELA É

A vida que a gente sonha nem sempre é a vida do dia a dia que somos obrigados a encarar, de 
uma forma ou de outra. A vida corre pelas ruas do bairro ou da nossa cidade, mas nem sempre é 
a que aparece contada diariamente pela mídia, depois de um processo de pasteurização editorial. 
Só que é com esse subproduto, disseminado pelos quatros cantos do país,  que a população 
apreende a realidade e toma decisões pessoais e políticas. Em pleno processo eleitoral, durante e 
depois do pleito, de que forma os jornais, tevês e emissoras de rádio ajudam a entender os fatos?
Mostrar  a vida como ela  é ou como a entendemos é um trabalho de decantação jornalística 
especial: saber separar, por exemplo, a torcida e a paixão pessoal do jornalista ou do dono do 
veículo  por  um  partido  ou  candidato  não  é  fácil.  Todo  mundo  sabe  que  a  mais  factual  das 
reportagens tem implícita a postura do repórter e dos editores. É impossível um texto cem por 
cento objetivo e impessoal.
Antes das eleições, é comum a gente ler nas colunas dos jornais regionais e de grande porte, 
além da cobertura formal de campanha, notícias plantadas de interesse de um candidato. São 
notas  que  não  ferem  a  legislação  eleitoral,  mas  têm  um  subtexto  partidário,  que  salta 
naturalmente  aos  olhos.  Ninguém pode  provar  que é  publicidade,  pois  o  nome do candidato 
aparece na esteira de um fato. Mas já de olho no espaço psicológico da cabeça do leitor. 
No Rio, um político ficou conhecido ao criar o que se chamou de “factoides” - notícias que acabam 
conquistando espaço,  e gerando repercussão.  Esse comprometimento da mídia – apesar dos 
editores que se esforçam para que seja mantido um padrão mínimo de isenção - é suficiente para 
deixar rastros de paixão ou de partidarismo político. Sem falar das exceções criminosas, como a 
compra financeira de espaço debaixo do pano, mais comum do que se pensa em algumas regiões 
do  país.  Outro  exemplo  são  as  denúncias  cabeludas  que  aparecem em véspera  de  eleição, 
favorecendo um, outro ou todos os principais partidos do país. Quais os interesses em jogo?  Ou 
é só a vida fluindo sem controle?
Quem garante ao leitor, ao telespectador ou ao prezado ouvinte que o veículo em que ele confia, 
trabalha com a isenção de informar imparcialmente a população?
Rubens Zaidan (com adaptações)

01.  Entre os itens abaixo, aquele que apresenta uma composição estrutural de substantivos e 
adjetivos diferente dos demais é:
a) “decisões pessoais e políticas”;
b) “texto objetivo e impessoal”;
c) “espaço psicológico da cabeça do leitor”;
d) “jornais regionais e de grande porte”;
e) “decantação jornalística especial”.

02. O item abaixo em que a conjunção “ou” tem valor diferente dos demais é:
a) “A vida que a gente sonha nem sempre é a vida do dia a dia que somos obrigados a encarar, 
de uma forma OU de outra”.;
b) “A vida corre pelas ruas do bairro OU da nossa cidade, mas nem sempre é a que aparece 
contada diariamente pela mídia”;
c) “saber separar, por exemplo, a torcida e a paixão pessoal do jornalista OU do dono do veículo 
por um partido ou candidato não é fácil”.;
d) “suficiente para deixar rastros de paixão OU de partidarismo político.”;
e) “Quem garante ao leitor, ao telespectador OU ao prezado ouvinte...”.



03. “São notas que não ferem a legislação eleitoral, mas têm um subtexto partidário, que salta 
naturalmente aos olhos.” 
Nesse  período  do  texto  há  duas  orações  subordinadas  de  idêntico  valor  sintático  as  quais 
receberam distinta forma de redação: a primeira não está separada por vírgulas e a segunda, sim. 
Essa diferença na forma de redação justifica-se por:
a) ter a primeira sentido restritivo e a segunda, explicativo;
b) ter a primeira um sentido explicativo e a segunda, restritivo;
c) estar a primeira iniciada por pronome relativo e a segunda, por conjunção integrante;
d) a primeira apresentar uma negação, diferentemente da segunda;
e) a primeira funcionar como aposto e a segunda, como adjunto adnominal.  

04. “Ninguém pode provar que é publicidade, pois o nome do candidato aparece na esteira de um 
fato. Mas já de olho no espaço psicológico da cabeça do leitor.” Daí, pode-se dizer que para o 
candidato, em relação ao seu nome e sua imagem, só não haja:
a) exposição; 
b) massificação;
c) divulgação;. 
d) investigação;
e) discussão.

05. “Em pleno processo eleitoral,  durante e depois do pleito, de que forma os jornais, tevês e 
emissoras de rádio ajudam a entender os fatos?” O segmento sublinhado apresenta uma das 
características da norma escrita contemporânea, que é o cruzamento de regências, ou seja, um 
mesmo complemento serve a termos de regências distintas em coordenação. A opção em que tal 
fato ocorre é:
a) O candidato prometeu e executou a reforma naquele hospital.
b) Sabe-se que a mídia sugere e introduz novos comportamentos na sociedade;
c) Ele almeja e luta por altos salários; 
d) O candidato precisou e divulgou na mídia o local da entrega da propina;
e) Eles, mais do que precisavam, dependiam das informações contidas naquele documento.

06. Observe as seguintes palavras retiradas do texto: “implícita”, “repórter”, “factoides”, “mínimo”, 
“política”, “jornalísticas”, “tevês” e “veículo”. Quanto às regras que justificam a acentuação gráfica, 
elas devem ser divididas em:
a) um grupo;
b) dois grupos;
c) três grupos;
d) quatro grupos;
e) cinco grupos.

07. Nas frases a seguir, a transformação do segmento verbal em nominal é inadequada em:
a)  saber  separar,  por  exemplo,  a torcida  e  a  paixão  pessoal  do  jornalista  =  saber  fazer  a 
separação da;
b) a população apreende a realidade e toma decisões pessoais e políticas.= a população tem o 
aprendizado da;
c) ficou conhecido ao criar “factóides” = com a sua criação de;
d) apesar dos editores que se esforçam para que seja mantido um padrão mínimo de isenção = do 
esforço dos editores;
e) de que forma os jornais, tevês e emissoras de rádio ajudam a entender os fatos? = ajudam no 
entendimento dos.



08. Rádios, jornais e televisão _______ promoveriam debates e reportagens _______. A opção 
inadequada para preencher os espaços é:
a) autônoma / esclarecedoras;
b) autônomos / esclarecedores;
c) autônoma / esclarecedores;
d) autônomos / esclarecedoras;
e) autônomas / esclarecedoras.

09.  “Só que é com esse  subproduto...”; o termo sublinhado traz o prefixo “sub-”, que significa, 
entre outras coisas, inferioridade, posição abaixo. A seguir, há outros vocábulos com o mesmo 
prefixo. Assinale a opção em que um deles foi grafado incorretamente.
a) sub-base / sub-reitor;
b) sub-racial / sub-reptício;
c) subcomissão / subumano;
d) sub-região / sub-gerente;
e) subsecretário / subtítulo.

10. Segundo o texto, para apresentar um padrão mínimo de isenção, os veículos de comunicação, 
entre outras coisas, deveriam:
a) dedicar o mesmo espaço para todos os partidos políticos.
b) denunciar as falcatruas envolvendo os candidatos a cargos públicos.
c) promover a participação da sociedade na discussão dos fatos.
d) ignorar os “factoides”.
e) obedecer à legislação eleitoral.

Gabarito
01. C
Comentário: Nas demais opções, temos um substantivo seguido de dois atributos. Na opção (C) 
há somente um atributo.

02. A
Comentário: Nessa opção temos um valor de exclusão, o que não ocorre nas demais.

03.  A
Comentário:  A primeira  oração  adjetiva  (que  não  ferem  a  legislação...)  limita,  restringe  o 
antecedente. A segunda oração (que salta naturalmente aos olhos) amplia, explica o antecedente.

04. D
Comentário: É evidente que o candidato não deseja ser investigado.

05. C
Comentário:  No contexto apresentado, o verbo “almejar” é transitivo direto, e o verbo “lutar” é 
transitivo  indireto.  Se  possuem  transitividades  diferentes,  é  incorreto  colocar  o  mesmo 
complemento.

06. C
Comentário:

Proparoxítonas = implícita / mínimo / política / jornalísticas / veículo;
Paroxítona = repórter;
Oxítona = tevês;



07. B
Comentário: Apreender tem como forma equivalente “apreensão”, ação ou resultado de assimilar, 
compreender.

08. E
Comentário: O adjetivo “autônomas” é inadequado no contexto. Se fizermos a concordância com 
todos  os  substantivos,  teremos  o  masculino  plural  (autônomos);  se  fizermos  a  concordância 
atrativa, teremos o feminino singular (autônoma).

09. D
Comentário: Não há hífen em “subgerente”.

10. D
Comentário:  A reprodução  dos  factóides  indica  o  comprometimento  do  veículo.  Logo,  para 
apresentar um padrão mínimo de isenção, o veículo deve ignorar os factoides.


