
                                                     

 

 

 

 

 

 

INTERPRETAÇÃO DE TEXO 
 

01.Assinale a única frase em que a ordem de colocação das 
palavras NÃO produz ambiguidade. 
a) Rossi pede ao STF processo por calúnia contra Motta. 
b) É só colocar as moedas, girar a manivela e ter a escova já com a 
pasta embalada nas mãos. 
c) Casal procura filho sequestrado via Internet. 
d) Câmara torna crime porte ilegal de armas. 
e)Regressou a Brasília depois de uma cirurgia cardíaca com 
cerimonial de chefe de Estado. 
 

02.Dentre as seguintes frases, assinale aquela que não contém 
ambiguidade: 
a) Peguei o ônibus correndo. 
b) Esta palavra pode ter mais de um sentido. 
c) O menino viu o incêndio do prédio. 
d) Deputado fala da reunião no Canal 2. 
e) Vi um desfile andando pela cidade. 
 

03.Leia o texto a seguir: 
“Quando Milton Campos foi governador de Minas Gerais, teve como 
secretário o Sr. Pedro Aleixo. Contam os mineiros que, para 
qualquer providência, Sua Excelência anunciava: Preciso falar com 
o Pedro, primeiro. O Dr. Milton quase foi eleito vice-presidente da 
República. Se tivesse chegado à presidência, estaríamos, no 
mínimo, com a monarquia instaurada no Brasil, pois os brasileiros 
que pretendessem realizar qualquer empreendimento teriam que 
falar com Pedro, primeiro.” 
 

O texto acima trabalha com a possibilidade da ambiguidade obtida 
devido à: 
a) semelhança sonora entre numeral e adjetivo; 
b) posposição do adjetivo; 
c) leitura do advérbio como numeral; 
d) leitura do numeral como advérbio; 
e) utilização da vírgula antes do numeral 
 

04. No ano passado, o governo promoveu uma campanha a fim de 
reduzir os índices de violência. Noticiando o fato, um jornal publicou 
a seguinte manchete: 
"CAMPANHA CONTRA A VIOLÊNCIA DO GOVERNO DO ESTADO 
ENTRA EM NOVA FASE" 
 

A manchete tem um duplo sentido, e isso dificulta o entendimento. 
Considerando o objetivo da notícia, esse problema poderia ter sido 
evitado com a seguinte redação: 
a) Campanha contra o governo do Estado e a violência entram em 
nova fase. 
b) A violência do governo do Estado entra em nova fase de 
Campanha. 
c) Campanha contra o governo do Estado entra em nova fase de 
violência. 
d) A violência da campanha do governo do Estado entra em nova 
fase 
e) Campanha do governo do Estado contra a violência entra em 
nova fase 
 

05. Assinale a opção em que a ambiguidade ou o efeito cômico NÃO 
decorre da ordem dos termos. 
a) O estudo analisou, por 16 anos, hábitos como caminhar e subir 
escadas de homens com idade média de 58 anos. (Equilíbrio. "Folha 
de S. Paulo", 19/10/2000) 
b) Andando pela zona rural do litoral norte, facilmente se encontram 
casas de veraneio e moradores de alto padrão. ("Folha de S. Paulo", 
26/01/2003) 
c) Atendimento preferencial para: idosos, gestantes, deficientes, 
crianças de colo. (Placa sobre um dos caixas de um banco.) 

d) Temos vaga para rapaz com refeição. (Placa em frente a uma 
casa em Campinas, SP.) 
e) Detido acusado de furtos de processos. ("Folha de S. Paulo", 
8/7/2000) 
 

06. Todas as sentenças a seguir apresentam duplo sentido, exceto: 
a) Maria pediu a Márcia para sair. 
b) O advogado disse ao réu que suas palavras convenceriam o juiz. 
c) Crianças que comem doce frequentemente têm cáries. 
d) A mala foi encontrada perto do banco. 
e) A mãe pediu que o filho dirigisse o carro dela 
 

07. “ O MARIDO DE TEREZA DESABAFA SUA DOR, EXPIANDO A 
CADA DIA DE SUA EXISTÊNCIA A INSENSATEZ DE SUA 
ESCOLHA” 
   “ ACOSTUMEI-ME A ABRIR OS OLHOS, ESPIANDO A  
EXPRESSÃO...” 
Pode-se afirmar que os termos em destaque revelam uma analogia 
denominada de: 
a)   Homonímia, porque possuem semelhança fônica, mas diferem 
no significado. 
b)   Parônima, porque possuem semelhança gráfica, mas distingue 
no significado. 
c)   Sentido figurado, porque assumem um sentido conotativo. 
d)   Sinonímia, porque diferem na forma, mas assemelham-se na 
significação. 
e)   Antonímia, visto que diferem tanto na forma quanto na 
significação. 
 

08.  “MEU PRESENTE É TER VOCÊ PRESENTE”, temos um jogo 
semântico que é proporcionado por: 
a)   Uma polissemia ocasionada pela palavra presente que de 
acordo com o contexto, assume dois sentidos distintos. 
b)   Uma homonímia ocasionada pela semelhança fônica e gráfica 
entre o substantivo presente e o adjetivo presente. 
c)   Uma sinonímia perfeita entre as duas ocorrências da forma 
expressiva presente. 
d)   Uma repetição de duas palavras com igual acepção. 
e)   N.d.a 
 

09.   Sobre a frase “ O PRIMEIRO CLONE A GENTE NUNCA 
ESQUECE” assinale V ou F: 
(     ) estabelece relação com outro texto, parafraseando a estrutura 
do slogan de uma propaganda. 
(     ) é original, pois não estabelece relação com nenhum outro texto. 
(     ) reflete o conteúdo da frase, uma vez que não faz referência a 
uma segunda experiência com a clonagem animal. 
 

A seqüência correta é: 
a)FFV   b)VFF    c)FVV     d)VVF      e)VFV 
 

10. Identifique  a ambiguidade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda:  
Q1:Só falta encaixar esse parafuso... filho, vai buscar a porca... 
Q2: Vamos, Rosinhas é só um instante. 
11. Considerando a oração em destaque, responda às questões que 
a ela se referem: 
Os jurados julgaram o rapaz doente. 
Quando analisada, o que se percebe é que a construção sintática 
apresenta algumas inadequações – fato que possibilita o termo 
“doente” adquirir interpretações distintas. Com base nessa 
premissa, analise: 
a) Quais seriam essas interpretações? 
b) As inadequações, por vezes constatadas, levam-nos a crer que o 
discurso carece de uma reformulação. Assim sendo, retrate as 
formas pelas quais essa mudança se manifestaria, tendo em vista a 
importância de uma mensagem clara e objetiva. 
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