
     

 

 

 

 

 

 
                               INTERPRETAÇÃO DE TEXTO  
Leia os textos abaixo: 
 

Texto I - DIÁRIOS DA WEB 

 Eu andava  supercurioso a respeito  dos blogs. Para 
quem não sabe, é uma espécie de diário que alguém coloca na 
internet, em geral assinado por pseudônimo. Liberdade total. 
Alguns comentam sobre a vida. Outros revelam intimidades de 
arrepiar! Recentemente, um amigo me forneceu o “endereço” de 
seu blog. Fui ler. Lá pelas tantas, ele falava de nosso último 
almoço. Concluía que nossa amizade estava no fim! Liguei 
imediatamente: 
--- Eu não briguei com você, briguei? 
Esclarecemos o mal- estar Aproveitei para saber como localizar 
outros blogs. Adolescentes sabem fazer isso de olhos fechados. 
Mas um velhusco como eu tem certa dificuldade. Descobri 
endereços que abrigam uma enormidade de blogs! Como uma 
grande biblioteca onde se pode entrar, escolher o livro e abrir. 
Mas é a vida real! Infinitamente  verdadeira. Sou do tempo em 
que ainda fazia diário com chavinha! 
(...) Alguns são divertidos já no título, como o “Pensar 
enlouquece. Pense nisso”. Um rapaz adverte: “ Perdi os óculos. 
Isso quer dizer que estou mais perigoso no trânsito.” 
 São relatados todos os tipos de experiências, até as 
sociológicas. Uma garota foi entrevistar camelôs para entender 
o mundo dos excluídos. Quase caiu dura ao descobrir que o 
primeiro com quem falou tinha o segundo ano de faculdade de 
Filosofia! Mais tarde, outro lhe explicou longamente a 
contradição entre capital e trabalho, na melhor retórica marxista. 
De queixo caído, a estudante descobriu que excluída estava ela 
. Da realidade. Outra reage contra o mito da Cinderela. “ Foi por 
causa dessa besta da Cinderela que acreditei em príncipe 
encantado!”, reclama. Em busca do tal príncipe, aos 27 anos já 
se casou três vezes! Uma internauta reflete: “ Qual é a hora certa 
de romper uma amizade, de terminar um amor?”  
 “Emoções e Magias” oferece receitas do tipo: “ Para 
realizar um desejo ... pegue uma folha de papel branco e ...” 
Fiquei tocada pela mensagem otimista de uma garota que viveu 
nos Estados Unidos, onde trabalhou como babá. Ao voltar, não 
conseguia emprego. Finalmente, comemorava um lugar como 
secretária. “Meu Futuro me acena sorrindo e eu aceno de volta 
para ele. Não tenho certeza, mas acho que estamos 
namorando.”  
 Tal é o sucesso dos blogs que u autor de 
“Escrevescreve” assusta-se: 
“Foram mais trezentos acessos só esta tarde.  Será que foi 
alguma coisa que eu escrevi?” 
 Saí fascinado do passeio pela web. Acredito que os 
blogs são uma grande revolução. Sei de que tem amigos de 
outros estados, com quem compartilha de todas as intimidades 
– e haja intimidade nisso! Sem nunca terem se conhecido 
pessoalmente! Será uma nova forma de amizade? No futuro, 
todo relacionamento vai ser assim? 

Walcyr Carrasco 
 

01.Segundo o texto o narrador- personagem tinha grande 

interesse em conhecer os blogs. Como se explica essa atração 
do autor por blogs? 
 

02.No primeiro parágrafo, o que comprova que o narrador ainda 

não entendia muito bem como utilizar oblog? 
 

03.Por que ele compara os blogs a uma grande biblioteca? 

 

04.Explique o que o autor quis dizer neste trecho:”Mas é a vida 

real! Infinitamente verdadeira” 
 

05.Como pertence a outra geração, o narrador também 

comparou o diário antigo com o blog, um diário moderno. A que 
conclusões ele chegou? 

 
Texto II -  Namorados públicos 

...Ninguém pode dizer que o Rio não seja uma cidade 
de namorados: ela o é. Seria  difícil, aliás, compreender-se uma 
cidade tão pródiga em beleza, sem namorados. Mas são 
namorados, meu Deus, ou tão ousados ou tão tímidos que 
parecem uma contrafação* da natureza humana diante da 
Natureza. Grande culpada disso foi, até certo tempo, a nosso 
polícia de costumes, que arrolava todas as carícias de 
namorados dentro de um mesmo código moral, chegando até ao 
abuso de prender gente casada que saía para namorar fora de 
casa. Não. Há carícias e carícias. Que mal existe em se beijarem 
os namorados em praça pública ou nos cantos de rua? Em que 
uma coisa dessas ofende a moral? Por que não se poderão eles 
abraçar ternamente, quando tiverem vontade? Pois parece 
incrível: outro dia um amigo meu contou que foi “apitado” várias 
vezes por um guarda do Jardim Botânico, por estar dando um 
“peguinha” na namorada. De fato: é justo, mais do que justo, que 
se moralizem os costumes. Nada mais certo. Mas perseguir os 
namorados, da mesma forma que arrancar as plantas dos 
parques, ou maltratar os animais, é indício de mau caráter. Que 
os namorados se beijem à vontade nesta linda Rio de Janeiro. 
Nada há de mal no beijo dos namorados, como no amor dos 
pássaros. Deixai os nos seus parques. Nas suas ruas escuras, 
nos seus portões de casa. Deixai-os namorar, Senhor Prefeito, 
Senhor Diretor do Jardim Botânico, deixai os namorar, porque 
eles têm cada dia menos lugares onde ir esconder seus anseios. 
Deixai-os se beijarem à vontade, porque o que em seus beijos 
irrita os burgueses moralizantes é justamente essa liberdade, 
essa beleza, essa poesia, esse voo que há num beijo de amor. 
Tréguas aos namorados! 
(Folha de São Paulo. O melhor de Vinícius de Moraes. Companhia das Letras, 
1994.) 

contrafação: fingimento 
 

01. Em “ela o é.”, o pronome ela faz referência ao seguinte 

termo:  
( ) o Rio. 
( ) cidade. 
( ) ninguém. 
( ) em beleza. 
( ) de namorados. 
 

02.“Não. Há carícias e carícias.” A repetição do  vocábulo 

“carícias” significa que:  
( ) demonstrações de carinho podem ser mais ou menos 
ousadas. 
( ) cariocas são muito amorosos nas relações sentimentais. 
( ) carícias dos namorados são sempre muito frequentes. 
( ) carinhos excessivos podem levar uma pessoa à prisão. 
( ) pessoas casadas são mais ousadas que as demais. 
 

03. “Que os namorados se beijem à vontade nesta linda Rio de 

Janeiro.” O período expressa a seguinte ideia do narrador:  
( ) indício de moralização e mudança de costumes muito antigos. 
( ) descaso da população carioca em relação à moral e à ética. 
( ) contestação ante os manifestos de afeto em público. 
( ) necessidade de intervenção da polícia de costumes. 
( ) exaltação ao namoro e ao amor no Rio de Janeiro. 
 

04. O uso da expressão “burgueses moralizantes” indica o 

sentimento de:  
( ) receio. 
( ) crítica. 
( ) louvor. 
( ) indecisão. 
( ) desrespeito. 
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Texto III-  Terra em chamas 

Com seu privilégio territorial, o Brasil jamais deveria ter 
o campo conflagrado. Existem 371 milhões de hectares prontos 
para a agricultura no país, uma área enorme, que equivale aos 
territórios de Argentina, França, Alemanha e Uruguai somados. 
Mas apenas 14% dessa terra, igual à Alemanha, tem algum tipo 
de plantação. Outros 48%, área quase igual à do México, 
destinam-se à criação de gado. O que sobra, uma África do Sul 
inteira, é o que os especialistas chamam de terra ociosa. Nela 
não se produz 1 litro de leite, uma saca de soja, 1 quilo de batata 
ou um cacho de uva. Por trás de tanta terra à toa esconde-se 
outro problema agrário brasileiro. Quase metade da terra 
cultivável está nas mãos de 1% dos fazendeiros, enquanto uma 
parcela ínfima, menos de 3%, pertence a 3,1 milhões de 
produtores rurais. É como se a população da cidade de 
Resende, no interior do Estado do Rio de Janeiro, fosse dona de 
três Franças, enquanto a população da Nova Zelândia tivesse 
apenas um  Estado de Santa Catarina.(...)  Juntando tanta terra 
na mão de poucos e vastas extensões improdutivas, o Brasil 
montou o cenário próprio para atear fogo ao campo. É aí que 
nascem os conflitos, que nos últimos quinze anos, só em 
chacinas, fizeram 115 mortos. Daí surge a massa de sem terra, 
formada tanto por quem perdeu seu pedaço para plantar como 
pela multidão de excluídos, desempregados ou biscateiros da 
periferia das grandes cidades, que são, de uma forma ou de 
outra, gente também ligada à questão da terra – porque perdeu 
a propriedade, porque não choveu, porque o pai vendeu a 
fazenda, porque ela foi inundada por uma represa. (VEJA. "Sangue 

em Eldorado". SP Editora Abril, Edição 1441 / Ano 29 / N 17. 24/04/96. p. 40.) 

conflagrado - em agitação, em convulsão 
 

05.(UFRJ) Um dos aspectos do problema tematizado em "Terra 

em chamas" está discutido no seguinte trecho: “O que sobra, 
uma África do Sul inteira, é o que os especialistas chamam de 
terra ociosa. Nela não se produz 1 litro de leite, uma saca de 
soja, 1 quilo de batata ou um cacho de uva. Por trás de tanta 
terra à toa esconde-se outro problema agrário brasileiro." 
 
01. Aponte a diferença de sentido entre "terra ociosa" e "terra à 

toa", no trecho destacado. 
 
02.Na primeira frase do texto, há uma referência a “Brasil”, 

elemento a que se precisará fazer menção em vários momentos 
no texto. Para evitar a repetição literal, o autor faz uso de 
recursos coesivos anafóricos. Aponte-os. 
 
03.Com que intenção discursiva foi utilizado o fragmento do texto 

abaixo?  
“É como se a população da cidade de Resende, no interior do 
Estado do Rio de Janeiro, fosse dona de três Franças, enquanto 
a população da Nova Zelândia tivesse apenas um Estado de 
Santa Catarina.” 
 
04.O título do texto Terra em chamas é coerente com o conteúdo 

do texto? Justifique sua resposta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


