
             

 

 

 

 

 

 
 

INTERPRETAÇÃO DE TEXTO 
 

 
01. Com o advento da internet, as versões de revistas e livros 

também se adaptaram às novas tecnologias. A análise do texto 
publicitário apresentado revela que o surgimento das novas 
tecnologias: 
a) proporcionou mudanças no paradigma de consumo e oferta 
de revistas e livros.  
b) incentivou a desvalorização das revistas e livros impressos.  
c) viabilizou a aquisição de novos equipamentos digitais.  
d) aqueceu o mercado de venda de computadores.  
e) diminuiu os incentivos à compra de eletrônicos. 
 

 
02. A publicidade, de uma forma geral, alia elementos verbais e 

imagéticos na constituição de seus textos. Nessa peça 
publicitária, cujo tema é a sustentabilidade, o autor procura 
convencer o leitor a: 
a) assumir uma atitude reflexiva diante dos fenômenos naturais.  
b) evitar o consumo excessivo de produtos reutilizáveis.  
c) aderir à onda sustentável, evitando o consumo excessivo.  
d) abraçar a campanha, desenvolvendo projetos sustentáveis.  
e) consumir produtos de modo responsável e ecológico. 
 
 
 
 

TEXTO PARA A QUESTÃO 3 
Só os óio  
Ao regressar de Mineiros, em Goiás, [...] perdemos a hora de 
atravessar o Rio dos Bois. Não houve rogos nem promessas que 
demovessem o balseiro de sua resolução. Eram mais de seis 
horas e não daria passagem.  
Tocamos rastro atrás cinco léguas e fomos pedir pouso em casa 
de um sertanejo pobre, casa de pau-a-pique [...]. Estávamos em 
julho, o frio era intenso, e o sol já havia ido dormir. Ao pedir o 
pouso, o caipira me perguntou:  
- Vacê trôxe rede?  
- Não.  
- Curchuádo?  
- Também não.  
- E cuberta?  
- Também não trouxe.  
- Aãã... Intãoce vacê, de durmi, só troxe os óio? 
 
03. Com base no texto de Cornélio Pires e considerando a 

diversidade da fala dos brasileiros, assinale a alternativa correta.  
a) O caipira e o narrador do texto possuem as mesmas 
condições socioculturais e, por isso, podem falar de modo 
diverso um do outro.  
b) O modo de falar do caipira atende ao padrão culto da língua 
portuguesa.  
c) A fala do caipira provoca incompreensão entre os 
interlocutores.  
d) O narrador não emprega elementos da norma padrão da 
língua portuguesa ao representar a fala do sertanejo.  
e) O diálogo entre o narrador e o caipira implica inadequação 
linguística, pois eles não conseguem se entender 
 
04. Nos versos seguintes há uma figura de linguagem que se 

destaca. Marque a alternativa que traz o nome correto dessa 
figura. 
 
“E se encorpando em tela, entre todos, 
se erguendo tenda, onde entrem todos, 
se entretendendo para todos, no toldo…” 
 
a) eufemismo     c) aliteração   e) sinestesia 
b) antítese          d) silepse 
 
Trecho da música AINDA ONTEM CHOREI DE SAUDADE da 
dupla João Mineiro e Marciano para responder à questão 2 
 

O dia inteiro te odeio 
Te busco e te caço 

Mas em meu sonho, de noite 
Eu te beijo e te abraço 

Porque os sonhos são meus 
Ninguém rouba e nem tira 
Melhor sonhar na verdade 

Que amar na mentira 
 
05. Na última estrofe há qual figura de linguagem? 

a) paradoxo      c) metonímia      e) antítese 
b) aliteração     d) prosopopeia 
 

Crise da Água 
Cantareira bate novo recorde negativo e opera com 3,2% de 
sua capacidade 
O sistema Cantareira voltou a ter mais um recorde negativo 
nesta quarta-feira (22). De acordo com dados da Sabesp, o nível 
do reservatório é de apenas 3,2%, índice considerado o pior da 
história. Desde a segunda (20), chuvas têm atingido o 
reservatório, mas sem impedir a queda nos índices.  
Mesmo diante da grave crise hídrica, o governo estadual ainda 
se nega a fazer um racionamento na cidade.  
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Novo Bônus  
Na terça-feira (21), o Conselho Diretor da Sabesp, responsável 
pelo abastecimento na Grande São Paulo, aprovou proposta do 
governo estadual de conceder a redução na conta de água para 
os que não atingirem o patamar de 20%, necessário para obter 
o atual desconto de 30%.  
Pelas novas regras, o bônus antigo continua em vigor, mas 
quem conseguir economizar de 10% a 15%, ganhará uma 
redução de 10% na conta de água.  
Se o consumo cair de 15% a 20%, o desconto será de 20%.  
A proposta será enviada agora para a Arsesp (Agência 
Reguladora de Saneamento e Energia), que definirá a data para 
a iniciativa entrar em vigor. 
 
06. Diante dos argumentos apresentados pelo jornal Folha de 

São Paulo sobre a crise da água pela qual o estado passa, é 
correto afirmar que:  
a) o governo estadual aprovou nova proposta de redução do 
fornecimento de água.  
b) o governo estadual concede um desconto de 30% a quem 
economiza mais de 20% ou mais no consumo de água.  
c) o conselho diretor da sabesp definirá quando o novo desconto 
da tarifa de consumo de água entrará em vigor.  
d) o governo estadual aprovou o racionamento de água porque 
o sistema cantareira atingiu o nível de 3,2% de sua capacidade.  
e) a agência reguladora de saneamento e energia aprovou a 
proposta de racionamento de água na grande são paulo. 
 
07.No trecho “Mesmo diante da grave crise hídrica, o governo 
estadual ainda se nega a fazer um racionamento na cidade.”, a 

palavra em destaque:  
a) permite suavizar um argumento que seria contrário ao 
anteriormente utilizado.  
b) relaciona argumentos com o mesmo sentido.  
c) permite a exclusão de um argumento em razão do outro. 
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d) fortalece o argumento de que o racionamento de água na 
cidade seja necessário.  
e) possibilita argumentar que a crise hídrica é o efeito do 
racionamento de água 
 
A CASA CAIU  
O empreiteiro Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS, contou ao 
juiz Sérgio Moro, em depoimento em Curitiba, que o 
apartamento tríplex, no Guarujá, era do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva e que este lhe deu ordens para destruir toda 
a documentação que juntou contendo dados sobre depósitos de 
propinas. O ex-ministro de Lula e de Dilma Rousseff, Antônio 
Palocci, se dispôs a fornecer fatos, nomes, endereços e 
documentos que darão trabalho por pelo menos mais de um ano 
à força-tarefa da Operação Lava Jato. Ou seja, a casa de Lula 
caiu e a batata dos ex-presidentes petistas pode queimar mais 
cedo do que se pensava. José Nêumanne 
 
08. Ao comentar a acusação de corrupção que envolve o ex-

presidente Lula e o apartamento tríplex do Guarujá, o jornalista 
José Nêumanne finaliza fazendo remissão a duas expressões 
comuns na linguagem do brasileiro: a casa caiu e sua batata está 
assando.  
 
De acordo com o contexto em que estão sendo usadas, elas 
significam, respectivamente, que a) a acusação de crime deu-se 
pelo empreiteiro e a corrupção foi confirmada.  
b) a acusação de corrupção foi realizada pelo empreiteiro e a 
prisão pode ocorrer em breve. 
c) a corrupção não será confirmada e a prisão pode ocorrer em 
breve.  
d) a justiça confirmou a acusação de crime e a prisão foi 
decretada.  
e) as provas criminais foram descobertas e a prisão foi 
decretada. 
 

 
 


