
     

 

 

 

 

 

 

INTERPRETAÇÃO DE TEXTO 

 
TEXTOS PARA AS QUESTÕES 1 A 3. 
 

TEXTO 1 
 

Ayres Britto: Caso dos anencéfalos é 'divisor de águas' 

Gabriel Castro e Luciana Marques 
 

Ministros do STF ressaltam a importância do julgamento 
desta quarta-feira. Supremo deve permitir aborto de bebês 
anencéfalos 
 

O ministro Carlos Ayres Britto (André Dusek/AE) 
Enquanto o Supremo Tribunal Federal (STF) se prepara para 
julgar a liberação do aborto de anencéfalos, ministros da corte 
destacam a relevância do julgamento, marcado para esta 
quarta-feira. "É um divisor de águas no plano da opinião pública”, 
disse o ministro Carlos Ayres Britto nesta terça-feira. “Um tema 
grandioso pelo seu impacto até no modo de conceber a própria 
vida". Britto esteve no Senado, onde convidou o presidente José 
Sarney para comparecer à sua posse no comando do Supremo. 
Os defensores da liberação argumentam que as mulheres não 
podem ser obrigadas a levar adiante gestações que resultarão, 
em curto prazo, numa criança morta. De qualquer forma, o tema 
é delicado.  
Ao contrário do que pode indicar o senso comum, anencéfalos 
não são fetos sem cérebro: são, em vez disso, bebês que, 
devido a uma malformação, não possuem partes do encéfalo. 
Por isso, o diagnóstico nem sempre é exato e, apesar de 
normalmente o bebê morrer dias depois do parto, há casos de 
crianças que sobreviveram anos apesar do problema. 
Na visão de Ayres Britto, o debate desta quarta deve ser longo: 
"A previsão é de um julgamento inusitado, que demandará mais 
tempo". Apesar da controvérsia a respeito do tema, a tendência 
da corte é liberar o aborto de anencéfalos por ampla vantagem. 
(Veja.com 10/04/2012 - Adaptado) 
 

TEXTO 2 
 

"Espero que a decisão seja a favor da vida e de crianças 
como minha filha", diz mãe de criança com acrania. 
 

Mãe de uma criança de 2 anos e 3 meses - diagnosticada com 
acrania durante a gravidez, a jornalista Joana de Souza Schmitz 
Croxato acompanha o julgamento no Supremo Tribunal Federal 
(STF) e espera que a decisão seja “a favor da vida”. “Espero que 
crianças como a minha filha sejam reconhecidas como seres 
humanos muito especiais, que a sociedade reconheça que é 
preciso ter solidariedade com quem é mais fraco e que não 
queira eliminá-los”, disse. 
Para Joana, o tempo de convivência e de cuidados com o bebê, 
ainda que curto, ajuda no processo de dor e de  posterior perda 
da criança. “Quando a mãe interrompe a gestação, fica só com 
a dor. Quando vai adiante, ela tem a oportunidade de se tornar 
mãe de uma criança muito especial”, explicou. 
A jornalista de 29 anos disse nunca ter imaginado que se sentiria 
tão realizada como mãe. Ela afirma que decidiu seguir adiante 
com a gestação por amor e respeito à vida da filha Vitória. 
Segundo Joana, a menina não estaria viva se ela tivesse 
seguido o aconselhamento dos médicos. 
“Ela só está viva porque nós demos oportunidade”, disse. “É uma 
criança que tem uma deficiência neurológica, precisa de 
estímulo, porém, não é um vegetal, não é uma coisa. É um ser 
humano com sentimentos. Ela responde ao amor, à dor, tenta 

engatinhar, chora quando está incomodada, demonstra prazer 
quando se alimenta e recebe carinho”, disse. 

(UOL notícias11/04/2012 - 11h48) 
 

01. Sobre o texto 1, marque a opção que traz uma 
informação verdadeira. 

a) O ministro Ayres Britto fez declarações sobre a descriminação 
do aborto dos anencéfalos um dia  
antes do julgamento. Tal fato só pode ser constatado pela data 
expressa no final do texto. 
b) Ainda no 1º parágrafo fica claro o posicionamento do ministro 
Ayres Britto sobre o julgamento. Ele é contra a descriminação do 
aborto de bebês anencéfalos. 
c) No 2º parágrafo, que é extremamente argumentativo, os 
autores do texto passam a defender a descriminação do aborto. 
d) O texto afirma que os bebês anencéfalos já nascem mortos 
por sua condição física. 
e) O 2º parágrafo que traz um teor dissertativo, tanto aponta 
argumento que justificaria a descriminação do aborto quanto 
mostra que não há uma certeza quanto ao diagnóstico desses 
bebês. Confirmando, assim, o quanto o tema é delicado. 
 

02. Ambos os textos discorrem sobre o aborto dos 
anencéfalos. Comparando os textos 1 e 2, são corretas 
todas as afirmativas, EXCETO. 
a) No texto 1, os autores acreditam já num posicionamento do 

STF quanto à liberação do aborto de anencéfalos.  
b) Segundo o texto, o senso comum não tem uma 
visão clara do que seriam os bebês anencéfalos. 
c) Fica bastante claro no texto 2 que a jornalista Joana de Souza 

não se arrepende de não ter abortado. 
d) O texto 1 traz uma ressalva no 2º parágrafo. 
e) A mãe de Vitória, no texto 2, garante que se a mulher levar a 

gravidez de uma criança anencéfala até o fim, ao dar a luz , não 
sofrerá, pois o prazer de ser mãe supera tudo. 
 

03. Analisando os dois textos, só não é possível afirmar que: 
a) Na fala do ministro Ayres Brito, 1º parágrafo do texto 1, há 

exemplo de metáfora. 
b) A jornalista Joana de Souza, mãe de uma criança com 
acrania, afirma que não abortou, contrariando os conselhos dos 
médicos. 
c) "A previsão é de um julgamento inusitado, que demandará 
mais tempo" – Nessa fala do ministro Ayres Britto, a palavra 
inusitado poderia ser substituída por incomum e não haveria 
mudança quanto à semântica do texto. 
d) Já no 1º parágrafo, a mãe de Vitória deixa claro seu 
posicionamento quanto ao julgamento do STF. 
e) Por ser um tema muito polêmico, os autores do texto 1, 

apostam que a votação quanto à descriminação do aborto de 
bebês anencéfalos será apertada no STF 
 

TEXTO PARA AS QUESTÕES 4 E 5. 
 

Diante da iminência da morte, o poeta Manuel 
Bandeira criou um universo de nostalgia. 
Filho de engenheiro, Manuel Bandeira foi obrigado a abandonar 
os estudos de arquitetura por causa da tuberculose. Mas a 
iminência da morte não marcou de forma lúgubre sua obra, 
embora em seu humor lírico haja sempre um toque de funda 
melancolia, e na sua poesia haja sempre um certo toque de 
morbidez, até no erotismo. Tradutor de autores como Marcel 
Proust e William Shakespeare, esse nosso Manuel traduziu 
mesmo foi a nostalgia do paraíso cotidiano mal idealizado por 
nós, brasileiros, órfãos de um país imaginário, nossa Cocanha 
perdida, Pasárgada. Descrever seu retrato em palavras pode ser 
considerado uma tarefa impossível, depois que ele mesmo já o 
fez tão bem em versos. 

Fonte: Revista Língua Portuguesa, nº 40,fev.2009. 
 

04. O texto acima é exemplo de gênero textual: 

a) “romance”, caracterizado pela criação de personagens 
verossímeis e psicologicamente densos. 
b) “notícia”, caracterizado pelo relato conciso e objetivo de um 
fato. 
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c) “crônica”, caracterizado) “crônica”, caracterizado pela 
construção de narrativas a partir de fatos do cotidiano. 
d) “biografia”, caracterizado pelo relato da vida de uma pessoa, 
podendo combinar o relato de eventos e a recriação da imagem 
do biografado. 
e) “artigo opinativo”, que consiste em elencar argumentos para 
defender um ponto de vista. 
 

05. A coesão do texto da questão anterior é construída, 
principalmente, a partir de(a): 

a) Repetição de palavras e expressões que entrelaçam as 
informações apresentadas no texto. 
b) Substituição de palavras por sinônimo como “lúgubre” e 
“morbidez”, “melancolia” e “nostalgia”. 
c) Emprego de pronomes pessoais, possessivos e 
demonstrativos: “sua”, “seu”, “esse”, “nosso”, “ele”. 
d) Emprego de diversas conjunções que articulam as orações e 
períodos que compõem o texto. 
e) Emprego de expressões que indicam sequência 
progressividade, como “iminência”, “sempre”, “depois”. 
 
TEXTO PARA A QUESTÃO 6 E 7. 
Vai, minha tristeza 
E diz a ela 
Que sem ela não pode ser 
Diz-lhe numa prece 
Que ela regresse 
Porque eu não posso mais sofrer. 
 

Chega de saudade 
A realidade é que sem ela 
Não há paz, não há beleza  
É só tristeza, e a melancolia 
Que não sai de mim, não sai de mim 
Não sai. 
 

Mas se ela voltar 
Se ela voltar, que coisa linda 
Que coisa louca 
Pois há menos peixinhos a nadar no mar 
Do que os beijinhos que eu darei 
Na sua boca... 
 

Dentro dos meus braços 
Os abraços hão de ser 
Milhões de abraços apertado assim 
Colado assim, calado assim 
Abraços e beijinhos e carinhos 
Sem ter fim 
Que é pra acabar com esse negócio 
De viver longe de mim. 

(MORAES, Vinícius de & JOBIM, Antônio Carlos. In: Vinícius de Moraes ─ Obra 
poética. Rio de Janeiro, Aguilar, 1968. P.535 

 
06. Em 1956, Vinícius de Moraes convidou Tom Jobim para fazer 
a música de sua peça teatral Conceição. Assim nasceu a 
parceria que, logo depois, com a inclusão do cantor João 
Gilberto, daria início ao movimento de renovação da MPB 
conhecido como bossa-nova. 
A partir da compreensão global do texto, assinale a 
alternativa incorreta. 

a) Em “Milhões de abraços apertado assim”, o eu lírico expressa 
o seu sentimento por meio da de linguagem denominada 
hipérbole. 
b) Os diminutivos “peixinhos e beijinhos valor afetivo, o que 
reitera a expressão de carinho apresentada pelo poeta. 
c) A função de linguagem predominante no texto é a emotiva, 
visto que está centrada na expressividade do eu poético. 
d) No texto dessa letra de música (MPB), a presença da 
linguagem coloquial e da linguagem formal, quando o leitor 
verifica o emprego do pronome, em ocorrências como “diz-lhe”. 
e) Embora o texto apresente elementos argumentativos, nele 
predomina a tipologia descritiva. 
 

07. As orações que formam um período composto podem 

estabelecer entre si uma relação de coordenação ou de 
subordinação. É importante reconhecer a relação sintático-
semântica entre as orações. Observe os versos extraídos do 
texto e indique a alternativa incorreta. 
a) As orações “Que sem ela não pode ser regresse” (1ª estrofe) 

têm valor de substantivo e completam o sentido do verbo dizer. 
b) Em “A realidade é que sem ela não há paz uma oração 
subordinada com a função de predicativo do sujeito “realidade”. 
c) Em “e a melancolia que não sai de mim”, o pronome relativo 

destacado inicia uma oração com valor de adjetivo que restringe 
o vocábulo “melancolia”. 
d) “Mas se ela voltar”, a conjunção adversativa estabelece com 
as estrofes anteriores uma quebra de expectativa.e) As 
conjunções coordenativas “mas”, “pois” e “porque” exprimem 

relações de adversidade, conclusão e conclusão 
 

TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 8 A 10. 
 

A graça do idioma 
Digam o que disserem, o humor é quase sempre uma porta 
entreaberta, cheia de possibilidades. Humor, o conceito, já 
fundiu a cabeça de muita gente séria. Pirandello gastou quilos 
de papel rascunhando o seu O Humorismo e admitiu não 
entender do assunto. Humberto Eco transformou a seriedade na 
real criminosa de O Nome da Rosa. Até Freud navegou pelas 
sinuosas curvas do chiste. Mas ninguém parece acertar em 
cheio num alvo gelatinoso, que, nem bem cercado, parece 
escorrer pelos dedos. Afinal, humor é rótulo volúvel, aplicável 
tanto a comédias, farsas e ironias como a palhaçadas no bar ou 
ditos picarescos. Serve a sátiras, mímicas, grunhidos, disfarces 
ou grosserias, os bons jogos de palavras, a má associação de 
ideias, a mais deslavada denúncia do ridículo no sagrado. Para 
alguns, o molejo do corpo pesa mais que a elaboração do chiste. 
Um comediante popular, como Tom Cavalcante, costuma dizer 
que a diferença está no uso da voz, não na idade da piada. Rir, 
antes da hora, engasga, garante Guimarães Rosa em Grande 
Sertão: Veredas. Porque o cômico depende de senso prático de 
tempo, nem mais adiante, nem um toco a menos. 
Luiz Costa Pereira Junior. In: Revista Língua Portuguesa. São Paulo: Segmento. 
Ano I, n° 12, 2006, p. 4. 
 

08. O fragmento da carta ao leitor, escrita pelo editor Luiz Costa, 

sinaliza que: 
I. A língua permite seu uso de forma criativa e versátil por meio 

de recursos de linguagem e jogos implícitos. 
II. O sistema da língua é aberto, possibilita a escrita de textos 

humorísticos e desvela "a graça do idioma". 
III. O humor é "volúvel e gelatinoso", causando desgaste à língua 

pela "má associação de ideias". 
 

Analise as proposições e marque a alternativa que 
apresenta a(s) correta(s). 

a) I e II apenas         c) II apenas    e) III apenas 
b) II e III apenas       d) I apenas 
 

09. Na visão do autor, o tema em questão é: 

(    ) Simplório e sua prática linguística requer, apenas, o uso 
superficial da linguagem. 
(  ) Polêmico, embora aproxime o leitor do seu cotidiano e da sua 
linguagem. 
(   ) Versátil, tendo em vista que o autor dispõe de vários recursos 
linguísticos e gêneros textuais para explorar tal tema. 
(   ) Complexo, pois exige do leitor conhecimentos prévios e certa 
identidade discursiva para a construção de efeitos de sentido. 
 

Analise as proposições, coloque V para as verdadeiras, F 
para as falsas e marque a alternativa correta. 

a) FVVV   b) FVFV   c) VFVV  d) VVFF  e) FVVF 
 

10. Marque a única alternativa cuja alusão à temática, 
identificável no contexto, não é metafórica. 

a) "Pirandello gastou quilos de papel rascunhando o seu O 
Humorismo [...]."  

b) "[...] é quase sempre uma porta entreaberta [...]. 
c) "Até Freud navegou pelas sinuosas curvas do chiste."  
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d) "Mas ninguém parece acertar em cheio num alvo gelatinoso, 
que, nem bem cercado, parece escorrer pelos dedos."  
e) "Afinal, humor é rótulo volúvel, aplicável tanto a comédias, 
farsas e ironias [...]".  
 

14. Se combinarmos as afirmações dos conjuntos A e B: 
 

Conjunto A 

1. Os alunos que são estudiosos agradam aos professores. 
2. Alunos, que são estudiosos, agradam aos 
professores. 
3. Os alunos que participaram do passeio voltaram 
muito contentes. 
4. Os alunos, que participaram do passeio, voltaram muito 
contentes. 
 

Conjunto B 

(   ) Todos os alunos agradam aos professores. 
(   ) Apenas alguns alunos agradam aos professores. 
(   ) Apenas alguns alunos participaram do passeio. 
(   ) Todos os alunos participaram do passeio. 
(   ) Apenas alguns alunos são estudiosos. 
(   ) Todos os alunos são estudiosos. 
 
A sequência correta é: 
a) 1, 2, 4, 3, 1, 2        c) 1, 2, 3, 4, 2, 1     e) 2, 1, 3, 4, 2, 1C 

b) 2, 1, 3, 4, 1, 2        d) 2, 1, 4, 3, 1, 2 
 

15. Em uma peça publicitária recentemente veiculada em jornais 
impressos, pode-se ler o seguinte: “Se a prática leva à 
perfeição, então imagine o sabor de pratos elaborados 
bilhões e bilhões de vezes.” 
Acerca da primeira oração desse trecho, é linguisticamente 
adequado afirmar que, em relação à segunda oração, ela 
expressa uma circunstância de: 

a) comparação            c) proporção     e) consequência 
b) alternância              d) condição 
 

16. Erro de português 
Quando o português chegou 
Debaixo duma bruta chuva 
Vestiu o índio 
Que pena! 
Fosse uma manhã de sol 
O índio tinha despido 
O português 
Oswald de Andrade 
 

Abaixo todos os comentários estão coerentes com o poema, 
entretanto o que está na alternativa que não corrobora com 
o que expressa Oswald de Andrade. 

a) A sugestão do Eu lírico para o primeiro encontro entre o índio 
e português é irônica. 
b) O efeito do primeiro encontro teria sido o contrário pela 
sugestão do Eu lírico. 
c) Ocorre uma intertextualidade entre as ideias expostas pelo Eu 
lírico e as descrições dos primeiros cronistas portugueses do 
século XVI. 
d) A visão crítica do poema reside na percepção de que os 
portugueses proporcionaram aos índios uma espécie de 
libertação cultural. 
e) A interjeição (que pena!) marca a visão crítica do processo de 
aculturação promovido pela colonização. 
 

17. LEIA O TEXTO A SEGUIR. 
 

Lourival Batista, falando sobre plantas, usou o termo “carola” em 
vez de “corola”. Pinto bateu forte. 

1. Um rapaz que teve escola 
2. E ainda canta errado 
3. Fala em flor e diz “carola” 
4. Muito tem se confessado 
5. Parte de flor é “corola” 
6. Precisa tomar “coidado” 

 

O cochilo de linguagem de Pinto, falando “coidado”, em vez de 
“cuidado”, deu a Lourival a oportunidade de poder “vingar-se” do 
colega. E fulminou. 

1. 7. Pra não ter um só errado 
2. 8. Errei eu, erraste tu, 
3. 9. Errou Pinto do Monteiro 
4. 10. E Louro do Pajeú 
5. 11. Nesta palavra “coidado” 
6. 12. Tire o “o” e bote o “u” 

 
Do texto, pode-se considerar: 
I - Ambiguidade, tendo em vista o uso de duplo sentido das 

palavras “carola” e “corola”. 
II - Que no verso cinco as palavras “corola” e “flor” são 

consideradas cognatas. 
III - Paralelismo sintático, no verso oito, em razão da reiteração 

das estruturas lexicais em ritmo cadenciado. 
IV - Que nos versos onze e doze, não se leva em conta o 

fenômeno da variação linguística e suas implicações no uso da 
língua. 
Analise as proposições e marque a alternativa que 
apresenta a(s) correta(s). 

a) II, III e IV apenas     c) III e IV apenas     e) IV apenas 
b) I, II e III                    d) III apenas 
 
18. Analise o texto a seguir 

 
 

Em relação à interação verbal entre os personagens do texto, 
pode-se afirmar: 
I - O sentido do diálogo entre médico e paciente é delimitado 

pelo papel social dos interlocutores em seus contextos sociais. 
II - O efeito de sentido construído pelo paciente ocorreu em 

função do contexto enunciativo em que foi produzida a fala do 
médico. 
III - A reorganização da fala do médico contribuiu para a 

intencionalidade de seu discurso. 
 
Analise as proposições e marque a alternativa que 
apresenta a(s) correta(s). 

a) I apenas           c) I e II apenas     e) II apenas 
b) II e III apenas    d) III apenas 
 

19.  (ENEM Simulado) Em uma famosa discussão entre 

profissionais das ciências biológicas, em 1959, C. P. Snow 
lançou uma frase definitiva: “Não sei como era a vida antes do 
clorofórmio”. De modo parecido, hoje podemos dizer que não 
sabemos como era a vida antes do computador. Hoje não é mais 
possível visualizar um biólogo em atividade com apenas um 
microscópio diante de si; todos trabalham com o auxílio de 
computadores. Lembramo-nos, obviamente, como era a vida 
sem computador pessoal. Mas não sabemos como ela seria se 
ele não tivesse sido inventado. 

PIZA, D. Como era a vida antes do computador? OceanAir em Revista, nº- 1, 
2007 (adaptado). 

 
Neste texto, a função da linguagem predominante é: 

a) emotiva, porque o texto é escrito em primeira pessoa do 
plural. 
b) referencial, porque o texto trata das ciências biológicas, em 
que elementos como o clorofórmio e o computador 
impulsionaram o fazer científico. 
c) metalinguística, porque há uma analogia entre dois mundos 
distintos: o das ciências biológicas e o da tecnologia. 



     

d) poética, porque o autor do texto tenta convencer seu leitor de 
que o clorofórmio é tão importante para as ciências médicas 
quanto o computador para as exatas. 
e) apelativa, porque, mesmo sem ser uma propaganda, o redator 
está tentando convencer o leitor de que é impossível trabalhar 
sem computador, atualmente. 
 

20. A figura abaixo é parte de uma campanha publicitária. 

 
 
Essa campanha publicitária relaciona-se diretamente com a 
seguinte afirmativa: 

a) O comércio ilícito da fauna silvestre, atividade de grande 
impacto, é uma ameaça para a biodiversidade nacional. 
b)A manutenção do mico-leão-dourado em jaula é a medida que 
garante a preservação dessa espécie animal. 
c) O Brasil, primeiro país a eliminar o tráfico do mico-leão-
dourado, garantiu a preservação dessa espécie. 
d) O aumento da biodiversidade em outros países depende do 
comércio ilegal da fauna silvestre brasileira. 
e) O tráfico de animais silvestres é benéfico para a preservação 
das espécies, pois garante-lhes a sobrevivência. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


