INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA
PROCESSO SELETIVO EAD 2011
RESPOSTA A RECURSO – QUESTÃO 20
A Comissão do Processo Seletivo EAD 2011 recebeu, em 28 de junho de 2011, recurso
impetrado pelo candidato com Inscrição nº 5595 em relação à questão 20, da prova de Língua
Portuguesa.
O candidato solicita a anulação da questão após uma exposição de considerações que não
justificam a demanda. No primeiro parágrafo de seu texto, ele demonstra que o recorte do texto de
Vinícius de Moraes, utilizado como objeto de análise para resposta à questão formulada, não possui
aliteração, e isso de fato se confirma, pois não há uma repetição suficiente e intencional de sons
consonantais; no penúltimo parágrafo, defende que a expressão grifada no verso “Amo-te como um
bicho, simplesmente” corresponde a uma metonímia, entretanto ocorre uma comparação. A
comparação, segundo Sarmento e Tufano (2004, p. 360), “[...] é uma figura de linguagem que
estabelece uma relação de semelhança entre duas palavras ou expressões, atribuindo características
de um termo a outro por meio de um elemento comparativo explícito.” Os dois termos que comutam
características são homem e bicho, e o termo comparativo explícito é “como” — o mais usual,
inclusive, nos processos de comparação. A metonímia, segundo os mesmos autores, também
representa uma relação de semelhança (como ocorre com diversas outras figuras de linguagem, a
exemplo da metáfora), mas não possui termo com a função explícita de comparar. Abaurre, Pontaria
e Fadel (2004) acrescentam que, na metonímia, ocorre uma relação de contiguidade entre dois
termos, que, em termos práticos, consiste naquelas representações de tomar a parte pelo todo, o
continente pelo conteúdo e outras. Não se aplica à expressão grifada na questão 20 em análise.
Portanto, cumpre-se indeferir o requerimento do candidato e acrescentar que a questão 20 da
prova de Língua Portuguesa não possui ambiguidade ou vaguidade. A resposta correta ratifica-se
mesmo na opção “C”.
Porto Velho, 29 de junho de 2010.
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