
ESCLARECIMENTOS DA COMISSÃO EXAMINADORA DO EXAME DE 
PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA PORTUGUESA ACERCA DA QUESTÃO 08 

 
QUESTÃO: “Os trechos a seguir pertencem a uma resenha produzida por Paulo César 
Zambroni de Souza e Ana Maria Ramos Zambroni de Souza do livro Suicídio e trabalho: o que 
fazer?, de Christophe Dejours e Florence Bègue. O trecho que contém avaliações dos resenhistas 
sobre esse livro é  
 
A) O livro compreende três partes: a primeira é teórico-conceitual; a segunda, oriunda de uma 
experiência prática; e a terceira, metodológica. Essa organização visa ao entendimento do 
fenômeno em sua integralidade.  
 
B) O livro discorre sobre como as formas organizacionais do trabalho podem suscitar o gesto 
suicida e como esse ato, considerado tema tabu e silenciado entre os de mais, segundo os autores, 
pode servir como expressão de sofrimento no cenário do trabalho.  
 
C) Por que o trabalho leva alguns ao suicídio? O que significam esses atos e que mensagem é 
endereçada aos que ficam? O que está acontecendo no mundo do trabalho para que suicídios sejam 
perpetrados nesses locais?Essas são algumas questões que, entre outras, os autores do livro se 
propõem a problematizar no limiar da obra.  
 
D) Além disso, a obra subsidia pensar o campo da saúde como um todo, em uma estreita relação 
das condições de trabalho e saúde, propondo estratégias que podem ser adotadas como políticas de 
saúde na prevenção do suicídio. É, sem dúvida, uma importante contribuição para os estudos no 
campo do suicídio e trabalho.  
 
E) Enfim, os autores do livro apontam que a ação a ser empreendida após o suicídio no local de 
trabalho passa pela etapa de mobilizar os outros trabalhadores a (re)pensarem o trabalho, a partir 
da sua própria experiência.”  
 

COMENTÁRIO: 

Ante o questionamento de alguns estudantes referente à questão 8 do EPLP - 1º sem 
2017, a Comissão viu por bem fazer os seguintes esclarecimentos: 
 
1. A questão está completa e tem todas as informações necessárias para sua execução; 
2. O enunciado é claro: "Os trechos a seguir pertencem a uma resenha" e na frase 
seguinte, informa " O trecho que contém avaliações dos resenhistas sobre esse livro é"; 
3. Portanto, a resposta correta é a alternativa D. O trecho está correto porque apresenta 
avaliação (apreciação) da obra por meio do verbo subsidia (que significa ajuda, auxilia), 
sendo uma opinião dos resenhistas; outra expressão em que os resenhistas expõem sua 
opinião é “podem ser adotadas”; e finalmente, há a expressão “É, sem dúvida, uma 
importante contribuição”, que é opinião explícita dos resenhistas sobre a obra. Nas 
demais alternativas, não há avaliação: na alternativa A, o trecho é de base descritiva; não 
tem argumentação; nas alternativas B, C e E, tem-se trechos de base expositiva, não 
tendo argumentação.  
 
Comissão Examinadora do Exame de Proficiência em Língua Portuguesa 


