
     

 

 

 

 

 

 
INTERPRETAÇÃO DE TEXTO 

 
 

PRESSUPOSTO - São ideias não 

expressas de maneira explícita, que 
decorrem logicamente do sentido de 
certas palavras ou expressões 
contidas na frase. Observe as frases 
abaixo: 

Nave espacial decola com primeira mulher astronauta da 
China. 

A informação explícita é que uma mulher decolou em uma nave 
espacial. O numeral “primeira” vem informar que “antes” 
nenhuma mulher havia decolado. Esta ideia está implícita 
(pressuposta). 
 
As informações explícitas “podem” ser questionadas pelo 
ouvinte, que “pode” questionar a INTENCIONALIDADE de quem 
as transmitiu. Assim, qual a intenção de informar que “Nave 
espacial decola com primeira mulher astronauta da China”? 
 
A “possibilidade” de interpretação decorre de informações 
extratextuais como o fato de a China ser um país fechado 
politicamente, com poucas manifestações femininas na área da 
tecnologia e corrida aeroespacial, mas estar se lançando neste 
contexto e passando por mudanças. 
 
É a partir do que está por fora do texto e da informação dada que 
os implícitos serão aceitos ou não como verdadeiros. Isso 
significa que, se o pressuposto é falso, a informação explícita 
não tem verossimilhança.  
 
SUBENTENDIDO - São insinuações, não marcadas 

linguisticamente, contidas numa frase ou num conjunto de 
frases. Suponhamos que uma pessoa estivesse em visita à casa 
de outra em um dia de frio glacial e que uma janela, por onde 
entravam rajadas de vendo, estivesse aberta. Se o visitante 
dissesse “Que frio terrível!”, poderia estar querendo dizer: 

 
“Feche a janela” 

 
Se alguém olhar para sua redação e disser: “Conheço uma 
excelente professora de redação!”, poderia estar querendo dizer: 

 
“Sua redação é ruim” 

 
Há uma diferença capital entre pressupostos e subentendidos. 
O primeiro é uma informação estabelecida como indiscutível 
tanto para o falante quanto para o ouvinte, uma vez que decorre 
necessariamente de algum elemento linguístico colocado na 
frase. Ele pode ser negado, mas o falante coloca-o de maneira 
implícita para que não o seja. Já o subentendido é de 
responsabilidade do ouvinte. O falante pode esconder-se atrás 
do sentido das palavras e negar que tenha dito o que o ouvinte 
depreendeu de suas palavras. Assim, no exemplo dado acima, 
se o dono da  casa disser que é uma coisa pouco higiênica 
fechar todas as janelas, o visitante pode dizer que também acha 
e que apenas constatou que o frio era muito intenso. 
 
O subentendido serve, muitas vezes, para o falante proteger-se. 
Com ele, transmite a informação que deseja dar a conhecer sem 

se comprometer. Assim, por exemplo, uma pessoa foi promovida 
no lugar de outra que esperava muito ocupar o posto. Num dia, 
a pessoa que foi preterida diz à promovida que, naquela 
empresa, o mérito e a dedicação não são levados em conta, 
apenas a bajulação o é. Se o outro perguntar se está sendo 
acusado de não ter mérito nem dedicação e de ser bajulador, o 
preterido poderá responder que não está falando dele, mas que 
está falando em tese, que o caso dele é uma exceção. Na 
verdade, o que fez a afirmação não disse explicitamente que o 
outro não tinha méritos para a função, mas deu a entender, 
deixou subentendido para não se comprometer. O subentendido 
diz sem dizer, sugere, mas não diz. 
 
EXERCÍCIOS: 

 
01. (ENEM-12)  E-mail com hora programada Redação INFO, 28 

de agosto de 2007. 
 

Agende o envio de e-mails no Thunderbird com a extensão 
SendLater 
 
Nem sempre é interessante mandar um e-mail na hora. Há 
situações em que agendar o envio de uma mensagem é útil, 
como em datas comemorativas ou quando o e-mail serve para 
lembrar o destinatário de algum evento futuro. O Thunderbird, o 
ótimo cliente de e-mail do grupo Mozilla, conta com uma 
extensão para esse fim. Trata-se do SendLater.   
Depois de instalado, ele cria um item no menu de criação de 
mensagens que permite marcar o dia e a hora exatos para o 
envio do e-mail. Só há um ponto negativo: para garantir que a 
mensagem seja enviada na hora, o Thunderbird deverá estar em 
execução. Senão, ele mandará o e-mail somente na próxima vez 
que for rodado. 
 
Considerando-se a função do SendLater, o objetivo do autor 
do texto E-mail com hora programada é: 

a) eliminar os entraves no envio de mensagens via e-mail. 
b) viabilizar a aquisição de conhecimento especializado pelo 
usuário. 
c) permitir a seleção dos destinatários dos textos enviados. 
d) controlar a quantidade de informações constantes do corpo 
do texto. 
e) divulgar um produto ampliador da funcionalidade de um 
recurso comunicativo. 
 
02.As charges, respectivamente, dos cartunistas Henfil 
(1982) e Dalcio (2011) estão separadas por quase trinta anos 
de história, mas unidas na crítica: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) ao preço, no mercado internacional, da madeira extraída das 
florestas brasileiras. 
b) à presença de capital estrangeiro na exploração de madeiras 
de florestas no país. 
c) à exportação ilegal, via países vizinhos, de madeira extraída 
das florestas brasileiras. 
d) ao desmatamento extensivo e indiscriminado das florestas 
brasileiras. 
e) ao uso recorrente de queimadas na eliminação de florestas 
no país. 
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03. EM CIMA DA HORA, ANÚNCIO DO PROGRAMA DO 
CARRO ELÉTRICO NO BRASIL É CANCELADO 

 
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva teria pedido mais tempo 
para estudar o tema e conhecer melhor a proposta. 
 
O ministro da Fazenda, Guido Mantega, cancelou no início da 
tarde desta terça-feira (25) o anúncio do programa de 
desenvolvimento do carro elétrico no Brasil. A decisão foi 
tomada após o ministro ter se reunido com o presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, que pediu mais tempo para estudar o tema 
e conhecer melhor a proposta. O auditório do ministério da 
Fazenda estava lotado de empresários interessados nos termos 
do plano. 
 
Mantega comandaria a solenidade, ao lado dos ministros da 
Indústria e Comércio Exterior, Miguel Jorge, e da Ciência 
Tecnologia, Sérgio Rezende, às 12h30, para apresentar o 
programa que previa, entre outras ações, a redução do IPI para 
esse tipo de veículo e a criação de um centro de 
desenvolvimento de tecnologia. 
 
O presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de 
Veículos Automotores (Anfavea), Cledorvino Belini, afirmou que 
Mantega disse aos empresários que as discussões para uma 
política de desenvolvimento do carro elétrico no Brasil vão 
continuar. Para Belini, o adiamento de uma ou duas semanas 
não vai atrapalhar o projeto no Brasil. Por isso, segundo ele, o 
setor mantém alta expectativa em relação ao programa. 
"Continuaremos estudando para formular uma política de 10 ou 
20 anos", afirmou. Belini disse ainda que entende 
"perfeitamente" a decisão do governo de que o tema precisa ser 
aprofundado 
 
O texto acima (Época, 25.05.2010) pode ser corretamente 
classificado em: 

a) Trata-se de um artigo de opinião, já que está escrito em 1ª 
pessoa e defende uma tese do ponto de vista do especialista 
que o assina. 
b) É um típico editorial, pois é o texto que vem debater a principal 
ideia contida no jornal. 
c) É uma carta ao leitor em que a revista vem se posicionar e 
alertar o leitor quanto ao fato noticiado. 
d) É uma dissertação em 3ª pessoa que preza pela objetividade. 
e) É um texto jornalístico, uma notícia que é pautada na fala das 
pessoas envolvidas. 
 
04.  Identifique as informações pressupostas nas frases 
abaixo: 

a) “Capital da Líbia volta a ser bombardeada” 
b) “Estado do Rio registra primeiro caso de dengue tipo 4” 
c) “Para Ronaldinho Gaúcho, proposta do Flamengo foi a 
melhor” 
d) “Botafogo ainda não definiu treinador” 
e) “Abel Braga volta a treinar o Fluminense” 
f) “Vasco busca título inédito da Copa do Brasil” 
 
05.Clichês da violência 

 
SÃO PAULO - Um homem de 24 anos pratica um massacre num 
cinema dos Estados Unidos. Começam as explicações: "É a 
cultura das armas na sociedade americana"; "É a estética do 
justiçamento em Hollywood". 
 
Tiras perseguem e matam um empresário na capital paulista 
porque, alegam, pensaram que ele sacava uma arma. Era seu 
telefone celular. Começam as explicações: "É a militarização da 
polícia"; "É a sociedade cada vez mais violenta". 
 
O crime é alvo dileto das explicações universais. Não que 
estejam sempre erradas-como um relógio parado, tem sua taxa 
de acerto. 

Quando a economia piora, o desemprego cresce e a 
desigualdade aumenta, reza o axioma, a violência sobe. Se as 
armas estão à disposição e o cinema valoriza a brutalidade, 
compõe-se então o caldo do capeta. 
 
Todos esses fatores atuam de 2008 para cá nos Estados Unidos, 
que atravessam uma das piores agruras econômicas de sua 
história. No entanto a criminalidade atingiu, nesse período 
recente de desemprego, o mais baixo patamar em 40 anos. 
 
No Estado de São Paulo, a taxa de homicídios caiu fortemente, 
enquanto os indicadores do emprego e da renda progrediram. 
Mas o fenômeno não se repetiu nos roubos e furtos. Outras 
regiões do país, que passaram por boom da renda até mais 
expressivo, nem sequer na taxa de assassinatos melhoraram. 
 
Eficácia de prisões, polícia e Justiça e certos traços da 
população -como a proporção de jovens, mulheres e migrantes- 
melhoram a explicação das tendências mais gerais, coletivas. 
Fatores culturais influem, embora seja difícil objetivá-los. 
 
Mas a receita do fracasso, e às vezes da picaretagem, é tomar 
barbaridades específicas como determinadas por vetores 
estruturais. Não foi o militarismo que matou o empresário 
paulista, nem a cultura das armas que massacrou no Colorado. 
Foram indivíduos, plenamente responsáveis pelo que fizeram.  

(Vinícius Mota – Folha de SP) 
 
Todos os excertos abaixo são clichês, menos um deles. 
Assinale-o: 

a) É a cultura das armas na sociedade americana; 
b) É a estética do justiçamento em Hollywood; 
c) É a militarização da polícia; 
d)É a sociedade cada vez mais violenta; 
e) Foram indivíduos, plenamente responsáveis pelo que fizeram. 
 
06. A presente questão verifica seu vocabulário. Assinale a 
alternativa em que há uma incorreta correspondência entre 
o termo grifado e o vocábulo colocado à frente: 

a) O crime é alvo dileto das explicações universais. (predileto) 
b) Quando a economia piora, o desemprego cresce e a 
desigualdade aumenta, reza o axioma, a violência sobe. 
(máxima, pensamento)  
c) que atravessam uma das piores agruras econômicas de sua 
história. (fases) 
d) é tomar barbaridades específicas como determinadas por 
vetores estruturais. (diretrizes) 
e) que passaram por boom da renda até mais expressivo. 
(explosão) 
 
07. Editorial: Ilusões perdidas 

Não era simples coincidência. Em 2009, quando Eike Batista 
estreou no posto de pessoa mais rica do país, a imagem do 
Cristo Redentor apareceu como um foguete  decolando na capa 
da revista "The Economist". No ano seguinte, o Brasil cresceria 
vigorosos 7,5%. 
 
Era o auge da crença em um cenário auspicioso, impulsionado 
pela simbiose entre a demanda chinesa por commodities e a 
abundância de matérias-primas do Brasil. As descobertas de 
reservas de petróleo no pré-sal elevavam o otimismo, e as 
políticas de inclusão contribuíam para o dinamismo da 
economia. Com a ascensão de milhões à classe média, formava-
se um mercado robusto e ávido por bens de consumo duráveis.  
 
Empreendedor arrojado e visionário, Eike Batista surfou como 
ninguém a onda favorável ao país. Seu discurso fazia sentido: o 
Brasil crescia, mas todos os setores de infraestrutura tinham 
deficiências; logo, investimentos seriam necessários. O 
empresário e seus planos ambiciosos foram recebidos de braços 
abertos por investidores e bancos, incluindo o BNDES. Eike 
formou um império, com empresas nas áreas de petróleo e gás, 
mineração, construção naval, energia e logística, sustentado 



     

mais por promessas do que por resultados. Não era apenas do 
empreendedor o tom triunfalista. Enquanto ele prometia se 
tornar o homem mais rico do planeta, o ministro da Fazenda, 
Guido Mantega, apostava que a economia brasileira se tornaria 
a quinta maior do mundo antes de 2015, estava na sexta 
colocação em 2011. Deu-se algo bem diferente: o Brasil caiu 
uma posição no ranking, e o empresário despencou do sétimo 
para o centésimo lugar na lista publicada pela "Forbes" em 2013, 
isso antes mesmo de as ações da petroleira OGX terem 
derretido nesta semana, com queda acumulada de 93,6% em 12 
meses. 
 
Sonhos de grandeza e erros de gestão explicam, em larga 
medida, as expectativas frustradas. A forte expansão do PIB em 
2010 foi fruto de estímulos que turbinaram a demanda 
doméstica. Mas a teimosia em manter uma política fiscal 
expansionista e o improviso na administração da economia 
minaram a credibilidade do governo. Também o dono do grupo 
X inspira menos confiança, já que suas metas se revelaram 
irrealistas. Acredita-se que seus negócios sobreviverão em 
versão reduzida, mas os tropeços devem lhe custar o controle 
do império. O "x" de Eike Batista, outrora ícone da multiplicação 
da riqueza, agora simboliza as incógnitas que pairam sobre o 
grupo, e sobre a economia brasileira. 
 
Afirma-se, corretamente, que no primeiro parágrafo, 

a) especula-se sobre o motivo de, em 2009, eike batista ter 
ascendido ao posto de homem mais rico do brasil. 
b) justifica-se a coincidência entre a meteórica ascensão 
econômica de eike batista, no ano de 2009 com, no mesmo ano, 
o vertiginoso crescimento econômico do brasil. 
c) discutem-se as possíveis consequências do crescimento 
econômico brasileiro, juntamente com a riqueza adquirida pelo 
empresário eike batista em 2009. 
d) expõe-se a proximidade das épocas em que eike batista foi 
considerado o homem mais rico do brasil, em 2009, com o 
grande crescimento econômico do país em 2010. 
e) explicita-se o real motivo de o brasil, em 2010, ter tido um 
vertiginoso crescimento econômico, juntamente com a 
estrondosa ascensão econômica de eike batista. 
 
08. Analise os trechos retirados do texto que seguem: 

I ... Eike Batista surfou como ninguém a onda favorável ao país. 
II ... isso antes mesmo de as ações da petroleira OGX terem 
derretido nesta semana... 
III Mas a teimosia em manter uma política fiscal expansionista e 
o improviso na administração da economia minaram a 
credibilidade do governo. 
IV O empresário e seus planos ambiciosos foram recebidos de 
braços abertos por investidores e bancos... 
 
Há trecho conotativo, ou seja, com sentido figurado, apenas 
em: 

a)  I, II e III.      c)  I, II e IV.     e)  I, II, III e IV. 
b)  II, III e IV.    d) I, III e IV. 
 
09. De acordo com o último parágrafo, conclui-se que, 
agora, o “x” de Eike Batista 

a) indica a certeza de uma economia brasileira forte e rica em 
2015. 
b) justifica de maneira simbólica a queda das ações do 
empresário eike batista em 93,6% em um ano. 
c)representa simbolicamente as incertezas que surgem sobre a 
economia brasileira e sobre o grupo x. 
d) exprime as certezas do iminente declínio da economia 
brasileira e do grupo x de eike batista. 
e) explica detidamente as dúvidas sobre a ascensão da 
economia brasileira e do grupo de eike batista. 
 
10.Leia 

Todos os anos 1,6 milhão de jovens alistam-se e cerca de 100 
mil são incorporados ao Exército, à Marinha ou à Aeronáutica 

(em 2008 foram 80 mil), segundo o Ministério da Defesa. 
Desses, 95% declararam no alistamento desejo de servir. Os 
que não queriam, foram convocados por ter alguma habilidade 
necessária à unidade militar da região. “A Estratégia Nacional de 
Defesa pretende alterar esse quadro, de modo a que o serviço 
militar seja efetivamente obrigatório, e passe a refletir o perfil 
social e geográfico da sociedade brasileira”, anuncia o Ministério 
da Defesa, sem dar detalhes de como isso será feito. 
 
Por ora, a única exigência feita para os dispensados é uma 
pastosa cerimônia de Juramento à Bandeira, tão esvaziada 
quanto a obrigação de executar o Hino Nacional antes das 
partidas de futebol em São Paulo. Ninguém reclama. Caio 
recusou-se. 
 
Determinado a encontrar um meio válido de não jurar à bandeira, 
entranhou-se nas leis militares. Telefonou para o Comando 
Militar do Sudeste e soube que podia pedir para prestar um 
serviço alternativo e que, por não haver convênio firmado, isso 
resultava na dispensa automática. “Mas a secretária da Junta 
Militar me falou que só Testemunhas de Jeová podiam alegar 
objeção de consciência. Ela me mandou jurar à bandeira, mas 
eu estaria mentindo se jurasse dar a vida pela nação, pois jamais 
faria isso”, diz, com um sorriso tímido de quem mal deixou a 
adolescência. 
 
De próprio punho, Caio redigiu uma “declaração de imperativo 
de consciência”, e declarou-se anarquista. A Junta Militar exigiu 
a declaração de uma associação anarquista confirmando o 
vínculo. Caio, então, contatou mais de vinte organizações em 
busca de, como diz, uma “carta de alforria”. Perdeu um ano 
nessa. “Os anarquistas brasileiros não tiveram a coragem de 
colocar em prática o que tanto pregam. A maioria está mais 
interessada em festinhas”, reclama. E pondera: “Acho que eles 
tiveram medo de ser fichados pelo Exército”. 
 

(http://www.cartacapital.com.br/app/materia.jsp?a=2&a2=6&i=3593) 

 
Nos excertos abaixo, há um que não possui linguagem literal. 
Assinale a alternativa: 

a) foram convocados por ter alguma habilidade necessária à 
unidade militar da região; 
b) declarou-se anarquista; 
c) uma pastosa cerimônia de juramento à bandeira; 
d) por não haver convênio firmado; 
e) os anarquistas brasileiros não tiveram a coragem de colocar 
em prática o que tanto pregam. 
 
11. Assinale a alternativa em que todos os recursos 
empregados no texto acima estão presentes: 

a)Citação de discurso, emprego de dados numéricos, narração 
de fatos; 
b)Emprego de frases prontas, citação de discurso alheio ao 
texto, breve descrição; 
c) Enumeração de fatores, descrição e narração de cenas; 
d) Exemplificação, dados estatísticos, comparação; 
e) Breve descrição de fatores, citação a texto, emprego de frases 
prontas. 
 
12.Pode ser considerada frase coloquial: 

a) Determinado a encontrar um meio válido de não jurar à 
bandeira, entranhou-se nas leis militares; 
b) Ela me mandou jurar à bandeira; 
c) Caio recusou-se; 
d) De próprio punho, Caio redigiu uma “declaração de imperativo 
de consciência”; 
e) Perdeu um ano nessa. 
 
 
 
 
 
 



     

13. Leia os quadrinhos abaixo: 

 
a) Há uma referência a um famoso painel, divulgado em várias 
cidades e revistas, na qual se mostra uma família feliz, como as 
representadas acima. 
b) A intertextualidade é estabelecida entre a descrição de 
“família feliz” e de novos modelos familiares igualmente ideais. 
c) Há uma paródia em relação aos adesivos que vem 
representar a “família feliz”. 
d) Há uma paráfrase em relação aos adesivos de carros nos 
quais as famílias são ideais, assim como as exibidas acima. 
e) Não há intertextualidade, mas apenas uma remodelagem da 
“família feliz” tradicional. 
 
14. Leia 

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. 

 
__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


