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A Grande Confusão

A substituição da máquina de escrever pelo computador não afetou muito o que se 
escreve. Quer dizer, existe toda uma geração de escritores que nunca viram um tabulador 
(que confesso, eu nunca soube bem para o que servia) e uma literatura pontocom que já  
tem até os seus mitos, mas mesmo num processador de texto de último tipo ainda é a 
mesma velha história, a mesma luta por amor e glória botando uma palavra depois da 
outra  com  um  mínimo  de  coerência,  como  no  tempo  da  pena  de  ganso.  O  novo 
vocabulário da comunicação entre micreiros, feito de abreviações esotéricas e ícones, 
pode ser um desafio para os não iniciados, mas o que se escreve com ele não mudou. 
Mudaram, isto sim, os entornos da literatura.

Não existem mais originais, por exemplo. Os velhos manuscritos corrigidos, com as 
impressões digitais,  por  assim dizer,  do escritor,  hoje são coisas do passado:  com o 
computador  só  existe  versão  final.  O  processo  da  criação  foi  engolido,  não  sobram 
vestígios. Só se vê a sala do parto depois que enxugaram o sangue e guardaram os 
ferros.

Nos jornais, o efeito do computador foi muito maior do que o fim da lauda rabiscada 
e da prova de paquê. O computador restabeleceu o que não existia nas redações desde – 
bem, desde as penas de ganso. O silêncio. Um dia alguém ainda vai escrever um tratado 
sobre  as  consequências  para  o  jornalismo mundial  da  substituição  do  metralhar  das 
máquinas  de  escrever  pelo  leve  clicar  dos  teclados  dos  micros,  que  transformou  as 
redações de fábricas em claustros. A desnecessidade do grito para se fazer ouvir mudou 
o  caráter  do  jornalista  para  melhor,  ou  a  perda  da  identificação  com um  honesto  e 
barulhento trabalho braçal lhe roubou a velha fibra? Talvez ainda seja cedo para saber.

Mas é no futuro que a troca do preto no branco pelo impulso eletrônico fará a maior  
confusão.  A internet  está cheia de textos apócrifos, inclusive alguns atribuídos a mim 
pelos quais  recebo xingamentos (e  tento explicar  que não são meus)  e  elogios (que 
aceito, resignado), e que, desconfio, sobreviverão enquanto tudo que os pobres autores 
deixarem feito por meios obsoletos virará cinza e será esquecido. Nossa posteridade será 
eletrônica e, do jeito que vai, será fatalmente de outro.
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01- Os elementos que NÃO estão em oposição no texto são:
(A) “originais” (L.8) x “versão final” (L.9)
(B) “manuscritos corrigidos,” (L.8) x “processador de texto” (L.3)
(C) “penas de ganso” (L.13) x “meios obsoletos” (L.22)
(D) “metralhar das máquinas de escrever” (L.15) x “clicar dos teclados dos micros” (L.15)
(E) “fábricas” x “claustros” (L.16)

02- “Os velhos manuscritos corrigidos, com as impressões digitais, por assim dizer, do 
escritor, hoje são coisas do passado:” (L.8)
Do trecho em destaque deduz-se que os velhos manuscritos corrigidos:
(A) foram destruídos pelos próprios autores.
(B) revelam as peculiaridades do processo criativo do escritor.



(C) conservam no papel apenas as impressões digitais do autor, nada mais.
(D) não resistem ao constante manuseio e à ação do tempo.
(E) são rascunhos ilegíveis e de nenhum interesse.

03- A passagem em que o cronista sugere, através de uma comparação, que o processo 
da criação é trabalhoso e sofrido é:
(A) “existe toda uma geração de escritores que nunca viram um tabulador...” (L.2)
(B) “mas o que se escreve com ele não mudou.” (L.7)
(C) “Mudaram, isto sim, os entornos da literatura.” (L.7)
(D) “O processo da criação foi engolido, não sobram vestígios.” (L 9/10)
(E) “Só se vê a sala do parto depois que enxugaram o sangue e guardaram os ferros.” (L.  
10/11)

04- Considere as afirmações.
I - São numerosos os textos sem autenticidade que circulam na internet.
II - Autores anônimos correm o risco de se tornarem famosos, no futuro, por textos que 
não escreveram.
III - Mudam os instrumentos e o vocabulário da comunicação escrita, mas os temas são 
os mesmos que inspiraram os escritores de todos os tempos.
De acordo com o texto, está(ão) correta(s), apenas, a(s) frase(s):
(A) I 
(B) II
(C) III 
(D) I e III
(E) II e III

05- A grande confusão de que fala o cronista, promovida pelo efeito computador, ocorrerá 
principalmente no(a):
(A) vocabulário dos micreiros.
(B) caráter do jornalista.
(C) ambiente de trabalho.
(D) processo de impressão dos jornais.
(E) autoria da produção literária.

06- “A desnecessidade do grito para se fazer ouvir mudou o caráter do jornalista...” (l. 30-
31)
A oração em destaque exprime idéia de:
(A) fim.
(B) concessão.
(C) condição.
(D) causa.
(E) tempo.



07- A ____________ do uso de computadores restabeleceu o silêncio nas redações dos 
jornais, onde agora a voz do jornalista ____________ sem esforço.
Assinale a opção que apresenta as formas dos vocábulos que completam com correção a 
frase acima.
(A) ascensão – sobressai.
(B) ascenção – sobressai.
(C) assenção – sobressai.
(D) ascenção – sobressae.
(E) assensão – sobressae.

08- Marque a opção em que a forma entre parênteses NÃO completa corretamente a 
frase, por não atender à regência do verbo.
(A) O computador ________ aspirava era de última geração. (a que)
(B) Aquela máquina de escrever, ________ ele tanto ansiou, ficou esquecida. (por que)
(C) Emprestou o computador a um colega ________ não simpatizava. (com quem)
(D) A época ________ me refiro é anterior a 1944. (em que)
(E) As informações ________ dispomos foram pesquisadas na internet. (de que)

09- Está correta a identificação do termo destacado apenas na opção:
(A) “A substituição da máquina de escrever [...] não afetou muito o que se escreve.” (L.1) 
objeto indireto
(B) “Não existem mais originais,” (L.8) – sujeito
(C) “O processo da criação foi engolido,” (L.9/10) – complemento nominal
(D) “...pelos quais recebo xingamentos...” (L.20) – agente da passiva
(E) “Nossa posteridade será eletrônica...” (L.22) – objeto direto

10- Face ____ inúmeras possibilidades que o computador lhe oferecia, começou ____ 
teclar ____ pressas.
Assinale a opção que completa corretamente a frase.
(A) às – à – às
(B) às – à – as
(C) às – a – às
(D) as – à – às
(E) as – a – às

Gabarito
01.  C
Comentário: o  par  de  palavras  da  alternativa  C  são  vocábulos  considerados,  no  campo 
semântico, quase sinônimos e não antagônicos.

02.  B
Comentário: “peculiaridades” característica de alguém ou de algo que se distingue por traços 
particulares; originalidade, singularidade, particularidade, pois guardavam em si as características 
de cada jornalista.



03.  E
Comentário: o autor compara o ato da criação a um parto onde existe um processo natural que 
envolve dor e sofrimento durante o trabalho de parto, mas que culmina com o nascimento do filho 
querido.
04.  D
Comentário: o autor do texto em questão admite que atribuem a ele autoria de textos que não lhe 
pertencem  ,  e  o  texto  como  um  todo  afirma  que  apesar  de  agora  serem  utilizados  os 
computadores no lugar das máquinas de escrever, os temas são os mesmos de sempre.

05.  E
Comentário: No último parágrafo, onde conclui sua ideia, o autor deixa claro que a confusão 
quanto à autoria será o legado deixado pelo processador de texto.

06.  A
Comentário:  a expressão destacada pode ser substituída por “a fim de se fazer ouvir” e indica 
uma circunstancia de finalidade introduzindo uma oração subordinada adverbial final.
.
07.  A
Comentário:  questão  de  ortografia.  Normalmente  os  verbos  terminados  em  nder,  fazem  o 
substantivo em “são”; ascender = ascensão

08.  D
Comentário: a questão envolve regência nominal e verbal e emprego dos pronomes relativos. A 
época a que me refiro é anterior a 1944. O verbo referir-se é transitivo indireto e regido pela 
preposição A.

09.  B
Comentário:  o verbo “existir” é pessoal e por isso pede um sujeito determinado. Originais não 
existem mais (ordem direta)

10.  C
Comentário:  questão  de  acento  grave  indicativo  de  crase.  Em  face  às  (o  nome  exige  a 
preposição  A –  locução  prepositiva)  inúmeras  possibilidades  que  o  computador  lhe  oferecia, 
começou a (antes de verbo não há crase) teclar às pressas (locução adverbial feminina de modo).


