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APRESENTAÇÃO 
Olá, Futuro Servidor Público! 

Meu nome é Patrícia Manzato e sou professora de Língua Portuguesa do Estratégia Concursos. Permita-me 
uma breve apresentação: 

Graduada em Letras pela Universidade de São Paulo (USP) e pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, sou 
Especialista e Mestre em Letras, também pela USP. Tenho experiência na área de concursos públicos desde 
2015 e já fui aprovada em mais de 10 certames, nos mais diversos cargos municipais, estaduais e federais, 
inclusive no TJ-SP. Atualmente sou servidora pública federal, lotada no Tribunal Superior do Trabalho, 
certame no qual fui aprovada em 9º lugar.  

Neste E-Book trago um dos assuntos mais cobrados nas provas da VUNESP, com ênfase nos concursos de 
Escrevente do TJ-SP: Interpretação de textos verbais e não verbais.  

Aproveite este material e tenha certeza de que está no caminho certo! 

Vamos juntos rumo à sua Aprovação! 

Um grande abraço e bons estudos, 

Profª Patrícia 

Para tirar dúvidas e ter acesso a dicas e conteúdo gratuitos, acesse 

@pmm.concursos 

https://www.instagram.com/pmm.concursos
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INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS VERBAIS E NÃO VERBAIS 
Língua Portuguesa equivale a 24% da prova de Escrevente do TJ-SP. Isso significa que é uma disciplina que 
poderá aprová-lo ou reprová-lo, por isso dedicar-se a esta matéria é parte fundamental da sua aprovação. 

Pensando nisso, preparei este conteúdo, que é um dos mais cobrados na sua prova. 

Está pronto? Está pronta? Então, vamos lá!! 

 

Interpretar um texto é ser capaz de depreender informações dele, deduzir baseado em pistas, inferir um 
subtexto, que não está explícito, mas está pressuposto.  

Nas provas, os enunciados das questões estão baseados em Recorrência ou Inferência. Vejamos a diferença 
entre eles: 

 

Recorrência x Inferência 

Recorrência: o leitor deve buscar no texto aquela informação, sabendo que a resposta estará escrita com 
outras palavras, em forma de paráfrase, ou seja, de uma reescritura. 

Inferência: o leitor deve fazer deduções a partir do texto. O fundamento da dedução será um pressuposto, 
ou seja, uma pista, vestígios que o texto traz. Deduzir além das pistas do texto é extrapolar. Geralmente 
questões de inferência trazem o seguinte enunciado: “depreende-se das ideias do texto”.  

 

Exemplos de pressupostos e sentidos implícitos que podem ser inferidos:  

Ex: Minha primeira esposa desistiu de comprar aquele carro.  

Podemos deduzir que já casou antes e que essa esposa queria comprar antes o carro.  

 

Ex: Finalmente ela concluiu aquele curso.  

Podemos inferir que havia um curso em andamento e ele demorou para terminar. 

 

 

 

(VUNESP / TJ-SP / 2018)  

Quem assiste a “Tempo de Amar” já reparou no português extremamente culto e correto que é falado pelos 
personagens da novela. Com frases que parecem retiradas de um romance antigo, mesmo nos momentos 
mais banais, os personagens se expressam de maneira correta e erudita. 

      Ao UOL, o autor da novela, Alcides Nogueira, diz que o linguajar de seus personagens é um ponto que leva 
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a novela a se destacar. “Não tenho nada contra a linguagem coloquial, ao contrário. Acho que a língua deve 
ser viva e usada em sintonia com o nosso tempo. Mas colocar um português bastante culto torna a narrativa 
mais coerente com a época da trama. Fora isso, é uma oportunidade de o público conhecer um pouco mais 
dessa sintaxe poucas vezes usada atualmente”. 

      O escritor, que assina o texto da novela das 18h ao lado de Bia Corrêa do Lago, conta que a decisão de 
imprimir um português erudito à trama foi tomada por ele e apoiada pelo diretor artístico, Jayme Monjardim. 
Ele revela que toma diversos cuidados na hora de escrever o texto, utilizando, inclusive, o dicionário. “Muitas 
vezes é preciso recorrer às gramáticas. No início, o uso do coloquial era tentador. Aos poucos, a escrita foi 
ficando mais fácil”, afirma Nogueira, que também diz se inspirar em grandes escritores da literatura brasileira 
e portuguesa, como Machado de Assis e Eça de Queiroz. 

      Para o autor, escutar os personagens falando dessa forma ajuda o público a mergulhar na época da trama 
de modo profundo e agradável. Compartilhou-lhe o sentimento Jayme Monjardim, que também explica que 
a estética delicada da novela foi pensada para casar com o texto. “É uma novela que se passa no fim dos 
anos 1920, então tudo foi pensado para que o público entrasse junto com a gente nesse túnel do tempo. Acho 
que isso é importante para que o telespectador consiga se sentir em outra época”, diz. 

          (Guilherme Machado. UOL. https://tvefamosos.uol.com.br. 15.11.2017. Adaptado) 

As informações textuais permitem afirmar corretamente que 

A) a proximidade entre a literatura e as novelas exige que haja um senso estético aguçado em relação à 
linguagem, por isso essas artes primam pelo erudito. 

B) a linguagem coloquial atrai sobremaneira os autores de novelas, como é o caso de Alcides Nogueira, que 
desconhecia o emprego de formas eruditas. 

C) a linguagem erudita deixa de ser empregada na novela quando há necessidade de retratar os momentos 
mais banais vividos pelas personagens. 

D) a opção por escrever uma novela de época implica a transposição de elementos visuais e linguísticos para 
o tempo presente, modernizando-os. 

E) a harmonização entre a linguagem e a estética da novela contribui para que a caracterização de uma época 
seja mais bem entendida pelo público.  

Comentários:  

Note que o enunciado deixa em aberto o que devemos procurar no texto: se são informações explícitas 
(recorrência) ou implícitas (inferência). Geralmente em questões mais abertas, o que predomina é a 
inferência. Vejamos as alternativas: 

A) INCORRETA. A partir do trecho "Não tenho nada contra a linguagem coloquial, ao contrário. Acho que a 
língua deve ser viva e usada em sintonia com o nosso tempo. Mas colocar um português bastante culto torna 
a narrativa mais coerente com a época da trama", podemos deduzir que o autor da novela optou pela 
linguagem culta por uma questão de adequação de estilo da novela à época. 

B) INCORRETA. O texto afirma exatamente o oposto. Vejamos o trecho: "afirma Nogueira, que também diz 
se inspirar em grandes escritores da literatura brasileira e portuguesa, como Machado de Assis e Eça de 
Queiroz". A partir da referência de dois grandes autores da Literatura, podemos deduzir que Alcides Nogueira 
tinha, sim, conhecimento de formas eruditas. 

C) INCORRETA. O texto traz a escolha de uso de determinada linguagem na novela para que haja adequação 
ao seu estilo. Não é possível inferir em nenhum momento a relação entre linguagem erudita e "momentos 
mais banais vividos pelas personagens". 
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D)  INCORRETA. O texto afirma exatamente o oposto. Novelas de época, por assim dizer, apresentam 
ambientação e linguagem de acordo com o momento em que estão inseridas. De acordo com o texto, “uma 
novela que se passa no fim dos anos 1920, então tudo foi pensado para que o público entrasse junto com a 
gente nesse túnel do tempo”. 

E) CORRETA.  Como afirmado na alternativa D, as novelas apresentam ambientação e linguagem de acordo 
com o momento em que estão inseridas. 

Gabarito: Letra E. 

 

Note que a questão acima traz um texto verbal para ser interpretado. Contudo, é bastante comum que a 
Banca traga textos não verbais ou mistos. 

Vamos entendê-los: 

 

Texto Verbal E Texto Não Verbal 

O texto verbal é aquele que se materializa em linguagem escrita ou falada. Vejamos um verbete de 
dicionário:  

O texto não verbal” é o que usa outros elementos, que não a fala ou a escrita: imagens, música, gestos, 
escultura. Sinais, placas, pinturas, sons, linguagem corporal são todos elementos de linguagem “não verbal”.  

Vamos comparar dois textos de mesma temática, mas escritos de formas diferentes:  

 

Linguagem Verbal: 

Urbanização é o crescimento das cidades, tanto em população quanto em extensão territorial. É o 
processo em que o espaço rural transforma-se em espaço urbano, com a consequente migração 
populacional do tipo campo-cidade que, quando ocorre de forma intensa e acelerada, é chamada de 
êxodo rural.  

Linguagem Não Verbal: 

 

 

Por fim, uma das características da Banca VUNESP é trazer textos mistos ou híbridos, os quais são compostos 
por elementos verbais e não verbais, ao mesmo tempo.  
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Vamos ver então como a VUNESP cobrou na prova de Escrevente do TJ-SP a temática acima: 

 

 

(VUNESP / TJ-SP / 2015)  

Considere a tira. 

 

Nessa tira, que tem Grump como personagem principal, um dos fatores responsáveis pelo efeito de humor 
está 

A) na obediência de Grump às ordens do chefe. 

B) na manifestação de curiosidade da interlocutora de Grump. 

Para interpretar textos híbridos, você deve estar 
atento tanto aos elementos linguísticos (falas das 

personagens, descrição do narrador etc) quanto aos 
elementos não linguísticos (expressão, gestos, 

ambientação etc).  
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C) no duplo sentido da expressão “usar a cabeça”. 

D) nas palavras informais do diálogo entre Grump e a moça. 

E) nas palavras grosseiras do chefe de Grump. 

Comentários:  

Estamos diante de um texto híbrido (texto verbal e não verbal), no qual há construção de efeito de humor.  

Note que no 2º quadrinho, Grump afirma (texto verbal) que precisa "usar a cabeça", no sentido de pensar, 
raciocinar. Contudo, no 3º quadrinho, a imagem (texto não verbal) mostra ele "usando a cabeça" de forma 
literal, para segurar um peso. 

O texto verbal em divergência com o texto não verbal é que faz com que seja construído o efeito de humor 
na tirinha. 

Portanto, Gabarito: Letra C. 

 

É isso, caro Aluno e cara Aluna! 

Até a próxima dica! 
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