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ITEM: Em “Afirma-se” (l. 9), o emprego do pronome “se” indica que não existe um agente responsável pela ação 
de afirmar. 

 

A palavra “se” é, no contexto, uma partícula apassivadora; neste caso, o sujeito deste verbo é paciente, ou seja, 
recebe a ação verbal. O uso da voz passiva sintética está, como em regra neste tipo de construção, dissociado de 
um agente da passiva, termo sintático cuja função é, como o próprio nome sugere, indicar o agente da ação 
quando a frase está na voz passiva.  

Senso assim, constata-se que o período apresenta voz passiva, sem que nele exista agente da passiva; se não 
existe o termo agente da passiva e este indica o agente responsável pela ação verbal, logo pode-se deduzir que 
não existe um agente responsável pela ação de afirmar.  

Este raciocínio ampara-se não só na análise gramatical, mas também na lógica da linguagem e no texto, que 
impessoaliza o agente da ação de afirmar, o qual em momento algum é identificado pelo autor. É importante 
ressaltar que o item faz parte de um conjunto de itens precedidos pelo seguinte enunciado: “Julgue os seguintes 
itens relativos aos sentidos e aos aspectos linguísticos do texto”. 

Claro está que se entende que o sujeito não é inexistente, como parece ter sugerido a banca com a resposta do 
gabarito preliminar, visto que a ação de afirmar está, como léxico verbal indicador de ação volitiva, naturalmente 
associada a um agente. Porém, não há indícios, na redação do item, de que o examinador pretendia do candidato 
um olhar normativo, sustentado pela taxonomia gramatical a respeito de sujeito inexistente. Há, aqui, pois, um 
ponto de interseção entre a nomenclatura gramatical e a lógica interpretativa, o qual nos parece não ter sido 
claramente definido na elaboração do item. 

Por essa razão, entende-se  que o item acolhe o entendimento de que, pelas noções linguísticas e semânticas, não 
há agente da ação do verbo afirmar, razão por que se solicita à banca a alteração do gabarito para certo. 

Tereza Cavalcanti  

Professora de língua portuguesa desde 1984. Formada pela Universidade de Brasília 
em 1986 (Letras – Português), com especialização em Literatura Brasileira pela 
mesma instituição e em Docência para Ensino Superior pelo IESB. Trabalhou em 
educação regular (ensino médio e superior) e em cursos preparatórios para 
vestibular durante vinte e cinco anos. Há vinte anos, dedica-se à preparação para 
concurso público, ministrando aulas de gramática, interpretação de texto, redação 
oficial e redação discursiva. Aprovada em diversos concursos (Secretaria de 

Educação, Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Colégio Militar, Correios, IF-DF, Supremo Tribunal 
Federal, Superior Tribunal Militar), encontrou nas aulas para concurso sua verdadeira vocação e tem-se 
dedicado exclusivamente a essa área há dez anos. 

Gran Cursos Online 


