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INTERPRETAÇÃO DE TEXTO 

 

01.Leia 
“RIO – Com dois gols de um iluminado Robinho, que entrou 

na segunda etapa, o Real Madrid derrotou o Recreativo por 3 a 2, 
fora de casa, em partida da 26ª rodada do Campeonato Espanhol. 
Raúl fez o outro gol do time de Madri, com Cáceres e Martins 
marcando para os anfitriões. O Real vinha de duas derrotas 
consecutivas na competição, justamente as partidas em que o 
craque brasileiro, machucado, esteve fora. ” (O Globo online – 02/03/08) 

 

Qual é o interlocutor preferencial e as informações que 
permitem você identificar o interlocutor preferencial do texto? 
 

02. “O cantor Jerry Adriani interpreta sucessos do disco Forza 
Sempre, além de versões em italiano de canções do grupo Legião 
Urbana e do cantor Raul Seixas. O show acontece hoje no palco da 
Sala Baden Powell. ” O Globo online – 02/03/08 
 

Qual é o interlocutor preferencial e as informações que 
permitem você identificar o interlocutor preferencial do texto? 
 

03. O problema ecológico 
Se uma nave extraterrestre invadisse o espaço aéreo da Terra, com 
certeza seus tripulantes diriam que neste planeta não habita uma 
civilização inteligente, tamanho é o grau de destruição dos recursos 
naturais. Essas são palavras de um renomado cientista americano. 
Apesar dos avanços obtidos, a humanidade ainda não descobriu os 
valores fundamentais da existência. O que chamamos 
orgulhosamente de civilização nada mais é do que uma agressão às 
coisas naturais. A grosso modo, a tal civilização significa a 
devastação das florestas, a poluição dos rios, o envenenamento das 
terras e a deterioração da qualidade do ar. O que chamamos de 
progresso não passa de uma degradação deliberada e sistemática 
que o homem vem promovendo há muito tempo, uma autêntica 
guerra contra a natureza.Afrânio Primo. Jornal Madhva (adaptado). 
 

Segundo o Texto III, o cientista americano está preocupado 
com: 
a) a vida neste planeta. 
b) a qualidade do espaço aéreo. 
c) o que pensam os extraterrestres. 
d) o seu prestígio no mundo. 
e) os seres de outro planeta. 
 

04.Para o autor, a humanidade: 
a) demonstra ser muito inteligente. 
b) ouve as palavras do cientista. 
c) age contra sua própria existência. 
d) preserva os recursos naturais. 
e) valoriza a existência sadia. 
 

05.Da maneira como o assunto é tratado no Texto III, é correto 
afirmar que o meio ambiente está degradado porque: 
a) a destruição é inevitável. 
b) a civilização o está destruindo. 
c) a humanidade preserva sua existência. 
d) as guerras são o principal agente da destruição. 
e) os recursos para mantê-lo não são suficientes. 
 

06. A afirmação: “Essas são palavras de um renomado cientista 
americano. ” Quer dizer que o cientista é: 
a) inimigo.         c) estranho.           e) desconhecido. 
b) velho.             d) famoso. 
 

07.Em “Infelizmente, meu pai ainda não parou de fumar. ”: 
a) há 2 informações pressupostas e 1 subentendida. 
b) há 2 informações subentendidas e 1 pressuposta. 
c) há 3 informações pressupostas. 

d) há 3 informações subentendidas. 
e) não há informação implícita. 
 

08. Ao se preparar para sair de casa, a fim de encontrar sua(seu) 
namorada(o) na praia, ela(e) liga e o(a) alerta de que o tempo 
está nublado, não é possível subentender a seguinte 
informação: 
a) é indicado levar um guarda-chuva. 
b) ela(e) está preocupada(o) com você. 
c) choveu há algumas horas. 
d) o passeio devia ser cancelado. 
e) ela(e) quer ir a outro lugar. 
 

09. Leia a tira a seguir e responda em seguida às perguntas: 

 
a) A história contém no total cinco falas. Transcreva aquela que 
instaura o impasse do diálogo. 
b) O dono do bar propõe-se a satisfazer qualquer desejo dos 
clientes. Transcreva a frase que indica essa disponibilidade. 
c) O raciocínio que leva Eddie Sortudo a responder "OK. Vou querer 
isso" no segundo quadro não é totalmente insensato. Por quê? 
 

10. PERIGO!ÁRVORE AMEAÇA CAIR EM PRAÇA DO JARDIM 
INDEPENDÊNCIA 
 Um perigo iminente ameaça a segurança dos moradores 
da rua Lúcia Tonon Martins, no Jardim Independência. Uma árvore, 
com cerca de 35 metros de altura, que fica na Praça Conselheiro da 
Luz, ameaça cair a qualquer momento. Ela foi atingida, no final de 
novembro do ano passado, por um raio e, desde este dia, apodreceu 
e morreu. 
 A árvore, de grande porte, é do tipo Cambuí e está muito 
próxima à rede de iluminação pública e das residências. "O perigo 
são as crianças que brincam no local", diz Sérgio Marcatti, 
presidente da Associação do Bairro".  

(Juliana Vieira, "Jornal Integração", 16 a 31 de agosto de 1996) 
 

a) O que pretendia afirmar o presidente da associação? 
b) O que afirma ele, literalmente? 
 

11. "Ela insistiu: - Me dá esse papel aí."  
Na transposição da fala do personagem para o discurso 
indireto, a alternativa correta é: 
a) Ela insistiu que desse aquele papel aí.  
b) Ela insistiu em que me desse aquele papel ali. 
c) Ela insistiu em que me desse aquele papel aí. 
d) Ela insistiu por que lhe desse este papel aí.  
e) Ela insistiu em que lhe desse aquele papel ali. 
 

12.  Sinhá Vitória falou assim, mas Fabiano resmungou, franziu a 
testa, achando a frase extravagante. Aves matarem bois e cabras, 
que lembrança! Olhou a mulher, desconfiado, julgou que ela 
estivesse tresvariando. 
 

Uma das características do estilo de Vidas Secas é o uso do 
discurso indireto livre, que ocorre no trecho: 
a) “sinha Vitória falou assim”.          d) “que lembrança”. 
b) “Fabiano resmungou”.                e) “olhou a mulher”. 
c) “franziu a testa”. 
 

13. “‘Muito!’, disse quando alguém lhe perguntou se gostara de um 
certo quadro.” 
 

Se a pergunta a que se refere o trecho fosse apresentada em 
discurso direto, a forma verbal correspondente a “gostara” 
seria: 
a) gostasse.   b) gostava.   c) gostou.  d) gostará.  e) gostaria. 
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