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Prefácio

Sem sombra de dúvida, a Língua Portuguesa é, embora prazerosa e ne-
cessária, se não a mais cruel, uma das mais cruéis matérias para se estudar 
para concursos públicos.

A cada nova aplicação de provas, é perceptível como Português cresce 
em dificuldade, não somente pela complexidade e vastidão de assuntos pos-
síveis de serem abordados, mas também pela maledicência sádica de alguns 
elaboradores e algumas bancas, que preparam armadilhas de difícil solução 
para a maioria dos candidatos.

Neste quesito, a Fundação Carlos Chagas tem evoluído bastante nos 
últimos anos. É sensível a mudança “de ares” nas redações das questões de 
Português  “O pior cego é aquele que não quer ver” – até mesmo o pior cego 
perceberia isso!!

Você, porém, não precisa se preocupar com qualquer complexidade, vas-
tidão ou maldade em provas de Língua Portuguesa da FCC. Essa obra que 
você tem em mãos, fruto de experiência, didática e sagacidade dos professores 
Manoel Soares e Gaudêncio Lopes funcionará como um “antídoto” contra 
qualquer “veneno” inoculado em suas provas futuras.

Graças às qualidades ímpares de seus autores, este livro traz, com 
exatidão de conteúdo e objetividade de forma, comentários preciosos acerca 
dos mais variados tipos de questões recentes da FCC, desvendando o que se 
encobria e tornando claro o que não se conseguia perceber.

Acabou-se o tempo de sofrer de véspera, aguardando o que de pior pudesse 
nos trazer a FCC em matéria de português! Depois desta obra, você desejará 
que a sua próxima prova traga muito mais questões de Língua Portuguesa, 
porque você, caríssimo leitor, vai “Botar banca” na FCC!

João Antonio
Fundador e Coordenador do EU VOU PASSAR
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Apresentação

Uma boa notícia para você, concurseiro. Sua aprovação agora está bem 
mais fácil, está bem mais próxima. Acaba de ser lançado um poderoso auxi-
liar para as suas horas de estudo, para sua segura e eficiente aprendizagem. 
Trata-se do manual “provas comentadas”, que nada mais é do que a resolução 
e o comentário de provas de concursos da Fundação Carlos Chagas (FCC). 
São dissecadas todas as alternativas de cada questão. Explica-se a alternativa 
correta e se justificam as razões por que ela está correta.

São comentadas igualmente as demais alternativas de cada questão, 
sendo explicadas e justificadas as razões por que não estão corretas.

Perceba, então, caro concurseiro, que o manual “provas comentadas” 
não lhe ensina apenas a estudar. Ensina-lhe, isto sim, a aprender, a reter, a 
armazenar conhecimento, a penetrar no âmago de um texto, a identificar a 
ideia principal e as secundárias de cada parágrafo, para que assim a com-
preensão seja perfeita e total, possibilitando, com garantia, a interpretação 
sempre correta, precisa e exata.

E veja bem! Não se trata de um trabalho meramente teórico, empírico. 
Pelo contrário, é um estudo centrado na realidade textual, na experiência, 
na análise detalhada de cada questão, de cada alternativa.

É teoria e prática, prática e teoria numa sequência constante de ques-
tões difíceis, complexas, que exigem muito pensar, ao lado de conhecimento 
relativamente profundo de doutrina. 

Não se ensina o fácil nem se valoriza o linear. O que se intenta é exerci-
tar o mergulho mais exigente e resolver as dificuldades mais desafiadoras.

É assim que se conquistam merecidamente as melhores pontuações.

Os autores
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