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QUESTÃO - 02 
Analise as afirmativas abaixo, com base no texto, e assinale a alternativa INCORRETA. 
a) Com a expressão “transformaram a educação dos filhos num processo de barganha”, Rosely Sayão quis dizer 

que em muitas famílias os filhos só obedecem e fazem suas obrigações mediante uma recompensa, uma troca 
ou permuta.  

b) Para as crianças, um afago e um beijo dos pais têm a mesma eficácia na sua educação que um elogio a toda 
hora. 

c) Rosely Sayão diz que atualmente muitos pais usam o elogio de forma excessiva, sem que os filhos tenham 
feito algo que exigisse esforço e, por isso, considera essa prática um processo equivocado. Conclui que o 
elogio só deve ser usado em situações especiais. 

d) “Elogiar em demasia atrapalha tal movimento. Por quê?” Por quê é separado e acentuado por aparecer em 
final de pergunta. Em início de pergunta a grafia seria assim: “Por que elogiar em demasia atrapalha tal 
movimento?” Também está correta a grafia nestes dois casos: “Elogiar em demasia atrapalha tal movimento 
e não se sabe o porquê”. “Não se sabe por que elogiar em demasia atrapalha tal movimento”.  

e) “Os pais acreditam que elogiar o filho ajuda a criança a enfrentar as novas aprendizagens que surgem a cada 
dia e, portanto, que se trata de um agente do bom desenvolvimento e crescimento”. O conectivo portanto 
expressa ideia de conclusão. 

 

Argumentação do(a) candidato(a): 

Candidata afirma que o texto afirma ser mais efetivo o afeto e não com a mesma eficácia. 

 

Resposta:  

Segundo o texto: “Por isso, muito mais efetivo para a criança é receber um beijo”. A própria candidata alega que 
“o texto afirma ser mais efetivo o afeto e não com a mesma eficácia”. 

Isso comprova que a alternativa “B” está errada,  o que corresponde à resposta, já que o enunciado da questão  

solicita assinale a alternativa INCORRETA. 
 

A banca examinadora considera o recurso improcedente. 
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