
     

 

 

 

 

 

 
INTERPRETAÇÃO DE TEXTO 

 

01.Leia o anúncio abaixo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Qual é a finalidade do anúncio publicitário? 
b) De que o anuncio está composto? 
c) Qual é a estrutura do anúncio? 
d) Que recursos o anunciante utiliza para despertar o interesse 
do leitor? 
 

02.Observe o anúncio, identifique os elementos de sua estrutura 

e função de cada um. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Título 
b) Imagem 
c) Corpo do texto 
d) Localize os anunciantes e identifique-os. 
 

03.Observe o anúncio, identifique os elementos de sua estrutura 

e função de cada um. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Título 
b) Imagem 
c) Corpo do texto 
d) Localize os anunciantes e identifique-os. 
 

04.Leia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a)O que o ilustrador Angeli quis dizer com essa charge? 
b)Qual a relação entre o título e a ideia dessa charge? 
 
05.Observe a charge e descreva. 

 
 
06.(Enem 2013) 

Adolescentes: mais altos, gordos e preguiçosos 
A oferta de produtos industrializados e a falta de tempo têm sua 
parcela de responsabilidade no aumento da silhueta dos jovens. 
“Os nossos hábitos alimentares, de modo geral, mudaram 
muito”, observa Vivian Ellinger, presidente da Sociedade 
Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM), no Rio de 
Janeiro. Pesquisas mostram que, aqui no Brasil, estamos 
exagerando no sal e no açúcar, além de tomar pouco leite e 
comer menos frutas e feijão. 
Outro pecado, velho conhecido de quem exibe excesso de 
gordura por causa da gula, surge como marca da nova geração: 
a preguiça. “Cem por cento das meninas que participam do 
Programa não praticavam nenhum esporte”, revela a psicóloga 
Cristina Freire, que monitora o desenvolvimento emocional das 
voluntárias. 
Você provavelmente já sabe quais são as consequências de 
uma rotina sedentária e cheia de gordura. “E não é novidade que 
os obesos têm uma sobrevida menor”, acredita Claudia Cozer, 
endocrinologista da Associação Brasileira para o Estudo da 
Obesidade e da Síndrome Metabólica. Mas, se há cinco anos os 
estudos projetavam um futuro sombrio para os jovens, no 
cenário atual as doenças que viriam na velhice já são parte da 
rotina deles. “Os adolescentes já estão sofrendo com 
hipertensão e diabete”, exemplifica Claudia. 
DESGUALDO, P. Revista Saúde. Disponível em: http://saude.abril.com.br. Acesso 
em: 28 jul. 2012 (adaptado). 
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Sobre a relação entre os hábitos da população adolescente e as 
suas condições de saúde, as informações apresentadas no texto 
indicam que 
a) a falta de atividade física somada a uma alimentação 
nutricionalmente desequilibrada constituem fatores relacionados 
ao aparecimento de doenças crônicas entre os adolescentes. 
b) a diminuição do consumo de alimentos fontes de carboidratos 
combinada com um maior consumo de alimentos ricos em 
proteínas contribuíram para o aumento da obesidade entre os 
adolescentes. 
c) a maior participação dos alimentos industrializados e 
gordurosos na dieta da população adolescente tem tornado 
escasso o consumo de sais e açúcares, o que prejudica o 
equilíbrio metabólico. 
d) a ocorrência de casos de hipertensão e diabetes entre os 
adolescentes advém das condições de alimentação, enquanto 
que na população adulta os fatores hereditários são 
preponderantes. 
e) a prática regular de atividade física é um importante fator de 
controle da diabetes entre a população adolescente, por 
provocar um constante aumento da pressão arterial sistólica. 
 
07. O homem caminha pela vida muitas vezes desnorteado, por 

não reconhecer no seu íntimo a importância de todos os 
instantes, de todas as coisas, simples ou grandiosas. 
a) Freqüentemente sem rumo, segue o homem pela vida, por 
não reconhecer no seu íntimo o valor de todos os instantes, de 
todas as coisas, sejam simples ou grandiosas. 
b) Não reconhecendo em seu âmago a importância de todos os 
momentos, de todas as coisas, simples ou grandiosas, o homem 
caminha pela vida muitas vezes desnorteado. 
c) Como não reconhece no seu íntimo o valor de todos os 
momentos, de todas as coisas, sejam elas simples ou não, o 
homem vai pela vida freqüentemente desnorteado. 
d) O ser humano segue, com freqüência, vida afora, sem rumo, 
porquanto não reconhece, em seu interior, a importância de 
todos os instantes, de todas as coisas, simples ou grandiosas. 
e) O homem caminha pela vida sempre desnorteado, por não 
reconhecer, em seu mundo íntimo, o valor de cada momento, de 
cada coisa, seja ela simples ou grandiosa. 
 

08. Leia: 

 
  O lugar-comum 

 
      O lugar-comum, ou chavão, nos faculta falar e pensar sem 
esforço. Ninguém é levado a sério com ideias originais, que 
desafiam nossa preguiça. Ouvem-se aqui e ali frases como esta, 
dita ainda ontem por um político: 
      − Este país não fugirá de seu destino histórico! 
      O sucesso de tais tiradas é sempre infalível, embora os mais 
espertos possam desconfiar que elas não querem dizer coisa 
alguma. Pois nada foge mesmo ao seu destino histórico, seja um 
império que desaba ou uma barata esmagada. 

(Adaptado de: QUINTANA, Mário. Caderno H. Porto Alegre: Globo, 1973, p. 52) 
 

Segundo o escritor Mário Quintana, é próprio do lugar-comum 
a) acionar os mais espertos para que estes venham a descobrir 
o significado que o chavão costuma encerrar. 
b) deixar-se impregnar de um tipo de originalidade que acaba 
enfadando as pessoas mais acomodadas. 
c) dever o sucesso de sua propagação ao fato de parecer dizer 
muito quando na realidade nada significa. 
d) provocar em quem o ouça uma reação positiva, marcada pela 
surpresa do ineditismo de sua formulação. 
e) atuar sobre nós como uma forma concentrada de sabedoria, 
que a poucos se dá a compreender. 
 
09.Leia: 

Ações e limites 
  

Quem nunca ouviu a frase “Conte até dez antes de agir”? Não é 
comum que se respeite esse conselho, somos tentados a dar 
livre vasão aos nossos impulsos, mas a recomendação tem sua 

utilidade: dez segundos são um tempo precioso, podem ser a 
diferença entre o ato irracional e a prudência, entre o abismo e 
a ponte para um outro lado. Entre as pessoas, como entre os 
grupos ou grandes comunidades, pode ser necessário abrir esse 
momento de reflexão e diplomacia, que antecede e costuma 
evitar os desastres irreparáveis. 
  

Tudo está em reconhecer os limites, os nossos e os alheios. 
Desse reconhecimento difícil depende nossa humanidade. Dar 
a si mesmo e ao outro um tempo mínimo de consideração e 
análise, antes de irromper em fúria sem volta, é parte do esforço 
civilizatório que combate a barbárie. A racionalidade aceita 
e convocada para moderar o tumulto passional dificilmente traz 
algum arrependimento. Cansamo-nos de ouvir: “Eu não sabia o 
que estava fazendo naquela hora”. Pois os dez segundos 
existem exatamente para nos dar a oportunidade de saber. 
  

O Direito distingue, é verdade, o crime praticado sob “violenta 
emoção” daquele “friamente premeditado”. Há, sim, atenuantes 
para quem age criminosamente sob o impulso do ódio. Mas 
melhor seria se não houvesse crime algum, porque alguém se 
convenceu da importância de contar até dez. 

 (Décio de Arruda Tolentino, inédito) 

 
Está clara e correta a redação deste livre comentário sobre o 
texto: 
a) Não ocorrendo algum espaço de tempo entre o nosso impulso 
instintivo e alguma reflexão, incorreremos na violência da 
absoluta irracionalidade. 
b) A menos que se deixe haver um momento de reflexão, é forte 
nosso risco de se arrepender por conta da natureza dos nossos 
instintos. 
c) Os que se deixam levar pelas emoções, via de regra irão se 
arrepender por conta do gesto irrefletido de cujos efeitos serão 
abalados. 
d) Não fossem aqueles segundos necessários à uma boa 
avaliação, muitos se arrependeriam por se haver deixados 
dominar pelos impulsos de fúria. 
e) Seremos mártires de nossos próprios impulsos, no caso de 
nos pormos à prova de barbárie, quando respondemos de forma 
instintiva a uma provocação.  
 

10. Leia: 

Romanos usavam redes sociais há dois mil anos, diz livro 
 

Ao tuitar ou comentar embaixo do post de um de seus vários 
amigos no Facebook, você provavelmente se sente privilegiado 
por viver em um tempo na história em que é possível alcançar 
de forma imediata uma vasta rede de contatos por meio de um 
simples clique no botão “enviar”. Você talvez também reflita 
sobre como as gerações passadas puderam viver sem mídias 
sociais, desprovidas da capacidade de verem e serem vistas, de 
receber, gerar e interagir com uma imensa carga de 
informações. Mas o que você talvez não saiba é que os seres 
humanos usam ferramentas de interação social há mais de dois 
mil anos. É o que afirma Tom Standage, autor do livro Writing on 
the Wall — Social Media, The first 2 000 Years (Escrevendo no 
mural — mídias sociais, os primeiros 2 mil anos, em tradução 
livre). 
 

Segundo Standage, Marco Túlio Cícero, filósofo e político 
romano, teria sido, junto com outros membros da elite romana, 
precursor do uso de redes sociais. O autor relata como Cícero 
usava um escravo, que posteriormente tornou-se seu escriba, 
para redigir mensagens em rolos de papiro que eram enviados 
a uma espécie de rede de contatos. Estas pessoas, por sua vez, 
copiavam seu texto, acrescentavam seus próprios comentários 
e repassavam adiante. “Hoje temos computadores e banda 
larga, mas os romanos tinham escravos e escribas que 
transmitiam suas mensagens”, disse Standage à BBC Brasil. 
“Membros da elite romana escreviam entre si constantemente, 
comentando sobre as últimas movimentações políticas e 
expressando opiniões.” 
 



     

Além do papiro, outra plataforma comumente utilizada pelos 
romanos era uma tábua de cera do tamanho e da forma de um 
tablet moderno, em que escreviam recados, perguntas ou 
transmitiam os principais pontos da acta diurna, um “jornal” 
exposto diariamente no Fórum de Roma. Essa tábua, o “iPad da 
Roma Antiga”, era levada por um mensageiro até o destinatário, 
que respondia embaixo da mensagem. 

NIDECKER, F. Disponível em: www.bbc.co.uk. Acesso em: 7 nov. 2013 
(adaptado). 

Na reportagem, há uma comparação entre tecnologias de 
comunicação antigas e atuais. Quanto ao gênero  mensagem,  
identifica-se como característica que perdura  ao longo  dos 
tempos a( o) : 
a) imediatismo das respostas. 
b) compartilhamento de informações. 
c) interferência direta de outros no texto original. 
d) recorrência de seu uso entre membros da elite. 
e) perfil social dos envolvidos na troca comunicativa. 
 

11. Leia 
Prima  Julieta 

 Prima Julieta irradiava um fascínio singular. Era a feminilidade 
em pessoa. Quando a conheci, sendo ainda garoto e já 
sensibilíssimo ao charme feminino, teria  ela uns trinta ou trinta 
e dois anos de idade. Apenas pelo seu andar percebia-se que 
era uma deusa, diz Virgílio de outra mulher. Prima Julieta  
caminhava com ritmo lento, agitando a cabeça para trás, 
remando os belos braços brancos. A cabeleira loura um verde 
azulado borboleteavam. A voz rouca e ácida, em dois planos: 
voz de pessoa da alta sociedade. 
 

Ente os elementos construtivos dos gêneros, está o modo de 
como se organiza a própria composição textual, tendo- se em 
vista o objetivo de seu autor: narrar, descrever, argumentar, 
explicar, instruir. No trecho, reconhece-se uma sequencia textual 
a) Explicativa, em que se ensina o comportamento referente à 
prima Julieta. 
b) Instrucional, em que  se ensina o comportamento feminino, 
inspirado em prima Julieta. 
c) Na narrativa, em que contam fatos que, no decorrer do tempo, 
envolvem prima Julieta. 
d) Descritiva, em que se defende a opinião do enunciador sobre 
a prima Julieta a partir do que os sentidos do enunciador captam. 
e)  Argumentativa, em que se defende a opinião do enunciador 
sobre a prima Julieta, buscando-se a adesão do leitor a essas 
ideias. 
 

12. Leia: 
  

Mas assim que penetramos no universo da web, descobrimos 
que ele constitui não apenas um imenso “território” em expansão 
acelerada, mas que também oferece inúmeros “mapas”, filtros, 
seleções para ajudar o navegante a orientar-se. O melhor guia 
para a web é a própria web. Ainda que seja preciso ter a 
paciência de explorá-la. Ainda que seja preciso arriscar-se a ficar 
perdido, aceitar “a perda de tempo” para familiarizar-se com esta 
terra estranha. Talvez seja preciso ceder por um instante a seu 
aspecto lúdico para descobrir, no desvio de um link, os sites que 
mais se aproximam de nossos interesses profissionais ou de 
nossas paixões e que poderão, portanto, alimentar da melhor 
maneira possível nossa jornada pessoal. 
                                                 LÉVY, P Cibercultura. São Paulo: Editora 34, 1999. 
 

O usuário iniciante sente-se não raramente desorientado no 
oceano de informações e possibilidades disponíveis na rede 
mundial de computadores. Nesse sentido, Pierre Lévy destaca 
como um dos principais aspectos da internet o(a): 
a)espaço aberto para a aprendizagem. 
b) grande número de ferramentas de pesquisa. 
c) ausência de mapas ou guias explicativos. 
d) infinito número de páginas virtuais. 
e) dificuldade de acesso  aos sites de pesquisa. 
 
 

13. PROPAGANDA — O exame dos textos e mensagens de 

Propagandas revela que ela apresenta posições imparciais, que 
refletem apenas o pensamento de uma minoria, como se 
exprimissem, em vez disso, a convicção de uma população; 
trata-se, no fundo, de convencer o ouvinte ou o leitor de que, em 
termos de opinião, está fora do caminho certo, e de induzi-lo a 
aderir às teses que lhes são apresentadas, por um mecanismo 
bem conhecido da psicologia social, o do conformismo induzido 
por pressões do grupo sobre o  indivíduo isolado. 
       
   BOBBIO 
 
De acordo com o texto, as estratégias argumentativas e o uso 
da linguagem na produção da propaganda favorecem a: 
a) reflexão da sociedade sobre os produtos anunciados. 
b) difusão do pensamento e das preferências das grandes 
massas. 
c) imposição das ideias e posições de grupos específicos. 
d) decisão consciente do consumidor a respeito de sua  
compra. 
e) identificação dos interesses responsável pelo produto 
divulgado. 
 


