
     

 

 

 

 

 

 
                               INTERPRETAÇÃO DE TEXTO  
                                

01.Examine a tirinha e responda ao que se pede. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) O sentido do texto se faz com base na polissemia de uma palavra. 
Identifique essa palavra e explique por que a indicou.  
b) A tirinha visa produzir não só efeito humorístico, mas também 
efeito crítico. Você concorda com essa afirmação? Justifique sua 
resposta. 
 

02. Considere as seguintes frases, extraídas de diferentes 
matérias jornalísticas, e responda ao que se pede. 
I. “Nos últimos meses, o debate sobre o aquecimento global vem, 
com perdão do trocadilho, esquentando.” 
II. “Preso vigia acusado de matar empresário.”  
a) Identifique, na frase I, o trocadilho a que se refere o redator e 
explique por que ele pede perdão por tê-lo produzido.  
b) É correto afirmar que na frase II ocorre ambiguidade? Justifique 
sua resposta. 
 

03. Leia a seguinte fala, extraída de uma peça teatral, e 
responda ao que se pede. 
“Odorico - Povo  sucupirano!  Agoramente  já investido no cargo de 
Prefeito, aqui estou para receber a confirmação, ratificação, a 
autenticação e, por que não dizer, a sagração do povo que me 
elegeu.” Dias Gomes. O Bem-Amado: farsa sócio-político-patológica 
em 9 quadros. 
a) A linguagem utilizada por Odorico produz efeitos humorísticos. 
Aponte um exemplo que comprove essa afirmação. Justifique sua 
escolha.  
b) O que leva Odorico a empregar a expressão “por que não dizer”, 
para introduzir o substantivo “sagração”? 
 

04.Em transmissão de um jornal noturno televisivo (“Rede TV”, 
7/10/2008), um jornalista afirmou: “Não há uma só medida que o 
governo possa tomar.” 
a) Considerando que há duas possibilidades de interpretação do 
enunciado acima, construa uma paráfrase para cada sentido 
possível de modo a explicitá-los.  
b) Compare o enunciado citado com: Não há uma medida que só o 
governo possa tomar. O termo “só” tem papel fundamental na 
interpretação de um e outro enunciado. 
Descreva como funciona o termo em cada um dos enunciados. 
Explique. 
 

05.Leia o texto. 
Amorim, pede pra sair O fracasso das negociações comerciais de 
Doha ecoa a falência verbal que levou o ministro das Relações 

Exteriores, Celso Amorim, a entrar nas reuniões com o pé esquerdo 
e a sair delas com a autoridade destroçada por duas declarações de 
natureza intrinsecamente perversa. (“Veja”, 06/08/2008) 
a) Explique o título do texto, associando-o às informações 
apresentadas.  
b) Se fosse retirada a vírgula do título do texto, haveria alteração de 
sentido? Justifique a sua resposta. 
 

06. LEIA 
 

Texto I- O Prazer e a Dor 
Quanto a Sócrates, sentara-se no leito e, tendo encolhido 

a perna, esfregava-a fortemente  om a mão. E enquanto a esfregava 
dizia-nos: "Como parece aparentemente desconcertante,  amigos, 
isso que os homens chamam de prazer! Que maravilhosa relação 
existe entre a sua  natureza e o que se julga ser o seu contrário, a 
dor! Tanto um como a outra recusam ser simultâneos no homem; 
mas procure se um deles - tenhamos preso um deles - e estaremos 
sujeitos quase sempre a encontrar também o outro, como se fossem 
uma só cabeça ligada a um corpo duplo! Parece me, mesmo, que 
Esopo, se nisso tivesse pensado, teria composto uma fábula a esse 
respeito: a Divindade, desejosa de lhes pôr fim aos conflitos, como 
visse  frustrado o seu intento, amarrou juntas as duas cabeças; e é 
por isso que, onde se apresenta um deles, o outro vem logo. É, 
assim, que se lhe afiguram as coisas: devido ao grilhão, há  pouco 
sentia dor na minha perna, e já agora sinto prazer! [...] 
(Platão. "Fedon", Coleção Os pensadores. 5ª ed. São Paulo: Nova Cultural, p. 60-

61.) 
 

Texto II - A propósito de botas 
[...] Fui descalçar as botas, que estavam apertadas. Uma 

vez aliviado, respirei à larga, e deitei-me a fio comprido, enquanto 
os pés, e todo eu atrás deles, entrávamos numa relativa bem-
aventurança. Então considerei que as botas apertadas são uma das 
maiores venturas da Terra, porque, fazendo doer os pés, dão azo 
ao prazer de as descalçar. Mortifica os pés, desgraçado, 
desmortifica-os depois, e aí tens a felicidade barata, ao sabor dos 
sapateiros e de Epicuro. [...] Inferi eu que a vida é o mais engenhoso 
dos fenômenos, porque só aguça a fome, com o fim de deparar a 
ocasião de comer, e não inventou os calos, senão porque eles 
aperfeiçoam a felicidade terrestre. Em verdade vos digo que toda a 
sabedoria humana não vale um par de botas curtas. (Machado de Assis. 

"Memórias póstumas de Brás Cubas". Obra Completa, vol. 1, p. 555-556.) 

 
a) Ao tematizar a relação entre prazer e dor, os textos 1 e 2 valem-
se de imagens concretas semelhantes - a do grilhão e a das botas. 
Diga que ideia comum essas imagens ajudam a caracterizar.  
b) Explique: Do texto 1, depreende-se que, pelo menos de um certo 
ponto de vista, a dor e o prazer se excluem. 
c) Explique a ironia presente na seguinte passagem do texto 2 (ref. 
1): "e não inventou os calos, senão porque eles aperfeiçoam a 
felicidade terrestre". 
 

07.Os quadrinhos reproduzidos a seguir e o conto "Apenas uma 
ponte", de Carrascoza, apresentam o mesmo tema. No entanto, 
esses textos diferenciam-se no que diz respeito à reflexão possível 
de ser abstraída de cada um deles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Explique em que consiste essa diferenciação estabelecendo 
um paralelo entre os textos referidos sob, pelo menos, dois 
aspectos em que eles se contrapõem. 
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08.Em uma conversa ou leitura de um texto, corre-se o risco de 
atribuir um significado inadequado a um termo ou expressão, e isso 
pode levar a certos resultados inesperados, como se vê nos 
quadrinhos abaixo. 

 
Nessa historinha, o efeito humorístico origina-se de uma 
situação criada pela fala da Rosinha no primeiro quadrinho, que 
é: 
a) Faz uma pose bonita!                        d) Olha o passarinho! 
b) Quer tirar um retrato?                        e) Cuidado com o flash! 
c) Sua barriga está aparecendo! 
 

09.As histórias em quadrinhos, por vezes, utilizam animais como 
personagens e a eles atribuem comportamento humano. O gato 
Garfield é exemplo desse fato. 

 
 

O 3º quadrinho sugere que Garfield: 
a) desconhece tudo sobre arte, por isso faz a sugestão. 
b) acredita que todo pintor deve fazer algo diferente. 
c) defende que para ser pintor a pessoa tem de sofrer. 
d) conhece a história de um pintor famoso e faz uso da ironia. 
e) acredita que seu dono tenha tendência artística e, por isso, faz a 
sugestão. 
 

10. LEIA 
Narizinho correu os olhos pela assistência. Não podia haver nada 
mais curioso. Besourinhos de fraque e flores na lapela conversavam 
com baratinhas de mantilha e miosótis nos cabelos. Abelhas 
douradas, verdes e azuis, falavam mal das vespas de cintura fina –  
achando que era exagero usarem coletes tão apertados. Sardinhas 
aos centos criticavam os cuidados excessivos que as borboletas de 
toucados de gaze tinham com o pó das suas asas. Mamangavas de 
ferrões amarrados para não morderem. E canários cantando, e 
beija-flores beijando flores, e camarões camaronando, e 
caranguejos caranguejando, tudo que é pequenino e não morde, 
pequeninando e não mordendo. LOBATO, Monteiro. Reinações de 

Narizinho. São Paulo: Brasiliense, 1947. 
 

No último período do trecho, há uma série de verbos no 
gerúndio que contribuem para  caracterizar o ambiente 
fantástico descrito. Expressões como camaronando,  
caranguejando e pequeninando e não mordendo criam, 
principalmente, efeitos de 
a) esvaziamento de sentido.     d) interrupção dos movimentos. 
b) monotonia do ambiente.       e) dinamicidade do cenário. 
c) estaticidade dos animais. 
 

11.Na charge, a arrogância do gato com relação ao 
comportamento alimentar da minhoca, do ponto de vista 
biológico,  
 

 

a) não se justifica, porque ambos, como consumidores, devem cavar 
diariamente o seu próprio alimento. 
b) é justificável, visto que o felino possui função superior à da 
minhoca numa teia alimentar. 
c) não se justifica, porque ambos são consumidores primários em 
uma teia alimentar. 
d) é justificável, porque as minhocas, por se alimentarem de detritos, 
não participam das cadeias alimentares. 
e) é justificável, porque os vertebrados ocupam o topo das teias 
alimentares. 
 

12. LEIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O efeito de sentido da charge é provocado pela combinação de 
informações visuais e  recursos linguísticos. No contexto da 
ilustração, a frase proferida recorre à 
a) polissemia, ou seja, aos múltiplos sentidos da expressão “rede 
social” para transmitir a ideia que pretende veicular. 
b) ironia para conferir um novo significado ao termo “outra coisa”. 
c)  homonímia para opor, a partir do advérbio de lugar, o espaço da 
população pobre e o espaço da população rica. 
d) personificação para opor o mundo real pobre ao mundo virtual 
rico. 
e)  antonímia para comparar a rede mundial de computadores com 
a rede caseira de descanso 
da família. 
 

13. Leia: 
Com o texto eletrônico, enfim, parece estar ao alcance de nossos 
olhos e de nossas mãos um sonho muito antigo da humanidade, que 
se poderia resumir em duas palavras, universalidade e 
interatividade. As luzes, que pensavam que Gutenberg tinha 
propiciado aos homens uma promessa universal, cultivavam um 
modo de utopia. Elas imaginavam poder, a partir das práticas 
privadas de cada um, construir um espaço de intercâmbio crítico das 
ideias e opiniões. O sonho de Kant era que cada um fosse ao mesmo 
tempo leitor e autor, que  emitisse juízos sobre as instituições de seu 
tempo, quaisquer que elas fossem e que, ao mesmo tempo, pudesse 
refletir sobre o juízo emitido pelos outros. Aquilo que outrora só era 
permitido pela comunicação manuscrita ou a circulação dos 
impressos encontra hoje um suporte poderoso com o texto 
eletrônico. CHARTIER, R. A aventura do livro: do leitor ao navegador. São Paulo: 

Imprensa Oficial do Estado de São Paulo; Unesp, 1998. 
 

No trecho apresentado, o sociólogo Roger Chartier caracteriza o 
texto eletrônico como um poderoso suporte que coloca ao alcance 
da humanidade o antigo sonho de universalidade e interatividade, 
uma vez que cada um passa a ser, nesse espaço de interação 
social, leitor e autor ao mesmo tempo. A universalidade e a 
interatividade que o texto eletrônico possibilita estão 
diretamente relacionadas à função social da internet de: 
a)propiciar o livre e imediato acesso às informações e ao 
intercâmbio de julgamentos. 
b) globalizar a rede de informações e democratizar o acesso aos 
saberes. 
c) expandir as relações interpessoais e dar visibilidade aos 
interesses pessoais. 
d)propiciar entretenimento e acesso a produtos e serviços. 
e) expandir os canais de publicidade e o espaço mercadológico. 


