
     

 

 

 

 

 

 

INTERPRETAÇÃO DE TEXTO 

 
Embalagens usadas e resíduos devem ser descartados 
adequadamente 
 

    Todos os meses são recolhidas das rodovias brasileiras 
centenas de milhares de toneladas de lixo. Só nos 22,9 mil 
quilômetros das rodovias paulistas são 41,5 mil toneladas. O 
hábito de descartar embalagens, garrafas, papéis e bitucas de 
cigarro pelas rodovias persiste e tem aumentado nos últimos 
anos. O problema é que o lixo acumulado na rodovia, além de 
prejudicar o meio ambiente, pode impedir o escoamento da 
água, contribuir para as enchentes, provocar incêndios, 
atrapalhar o trânsito e até causar acidentes. Além dos perigos 
que o lixo representa para os motoristas, o material descartado 
poderia ser devolvido para a cadeia produtiva. Ou seja, o papel 
que está sobrando nas rodovias poderia ter melhor destino. Isso 
também vale para os plásticos inservíveis, que poderiam se 
transformar em sacos de lixo, baldes, cabides e até acessórios 
para os carros. 
 

01. Os gêneros textuais correspondem a certos padrões de 

composição de texto, determinados pelo contexto em que são 
produzidos, pelo público a que eles se destinam, por sua 
finalidade. Pela leitura do texto apresentado, reconhece-se que 
sua função é 
a) apresentar dados estatísticos sobre a reciclagem no país 
b) alertar sobre os riscos da falta de sustentabilidade do mercado 
de recicláveis. 
c) divulgar a quantidade de produtos reciclados retirados das 
rodovias brasileiras. 
d) revelar os altos índices de acidentes nas rodovias brasileiras 
poluídas nos últimos anos. 
e) conscientizar sobre a necessidade de preservação ambiental 
e de segurança nas rodovias. 
 

 Ao se apossarem do novo território, os europeus ignoraram um 
universo de antiga sabedoria, povoado por homens e bens 
unidos por um sistema integrado. A recusa em se inteirar dos 
valores culturais dos primeiros habitantes levou-os a uma 
descrição simplista desses grupos e à sua sucessiva 
destruição.  
 

    Na verdade, não existe uma distinção entre a nossa arte e 
aquela produzida por povos tecnicamente menos desenvolvidos. 
As duas manifestações devem ser encaradas como expressões 
diferentes dos modos de sentir e pensar das várias sociedades, 
mas também como equivalentes, por resultarem de impulsos 
humanos comuns. 
 

02. De acordo com o texto, inexiste distinção entre as artes 

produzidas pelos colonizadores e pelos colonizados, pois ambas 
compartilham o(a) 
a) suporte artístico.                d) concepção estética. 
b) nível tecnológico.               e) referencial temático. 
c) base antropológica. 
 

As narrativas indígenas se sustentam e se perpetuam por uma 
tradição de transmissão oral (sejam as histórias verdadeiras dos 
seus antepassados, dos fatos e guerras recentes ou antigos; 
sejam as histórias de ficção, como aquelas da onça e do 
macaco). De fato, as comunidades indígenas nas chamadas 
“terras baixas da América do Sul" (o que exclui as montanhas 
dos Andes, por exemplo) não desenvolveram sistemas de 
escrita como os que conhecemos, sejam alfabéticos (como a 

escrita do português), sejam ideogramáticos (como a escrita dos 
chineses) ou outros. Somente nas sociedades indígenas com 
estratificação social (ou seja, já divididas em classes), como 
foram os astecas e os maias, é que surgiu algum tipo de escrita. 
A história da escrita parece mesmo mostrar claramente isso: que 
ela surge e se desenvolve - em qualquer das formas - apenas 
em sociedades estratificadas (sumérios, egípcios, chineses, 
gregos etc.). O fato é que os povos indígenas no Brasil, por 
exemplo, não empregavam um sistema de escrita, mas 
garantiram a conservação e continuidade dos conhecimentos 
acumulados, das histórias passadas e, também, das narrativas 
que sua tradição criou, através da transmissão oral. Todas as 
tecnologias indígenas se transmitiram e se desenvolveram 
assim. E não foram poucas: por exemplo, foram os índios que 
domesticaram plantas silvestres e, muitas vezes, venenosas, 
criando o milho, a mandioca (ou macaxeira), o amendoim, as 
morangas e muitas outras mais (e também as desenvolveram 
muito; por exemplo, somente do milho criaram cerca de 250 
variedades diferentes em toda a América). 
 

03. A escrita e a oralidade, nas diversas culturas, cumprem 

diferentes objetivos. O fragmento aponta que, nas sociedades 
indígenas brasileiras, a oralidade possibilitou 
a) a conservação e a valorização dos grupos detentores de 
certos saberes. 
b) a preservação e a transmissão dos saberes e da memória 
cultural dos povos. 
c) a manutenção e a reprodução dos modelos estratificados de 
organização social. 
d) a restrição e a limitação do conhecimento acumulado a 
determinadas comunidades. 
e) o reconhecimento e a legitimação da importância da fala como 
meio de comunicação. 
 

 Azeite de oliva e óleo de linhaça: uma dupla imbatível  
 

Rico em gorduras do bem, ela combate a obesidade, dá um 
chega pra lá no diabete e ainda livra o coração de entraves. 
Ninguém precisa esquentar a cabeça caso não seja possível 
usar os dois óleos juntinhos, no mesmo dia. Individualmente, o 
duo também bate um bolão. Segundo um estudo recente do 
grupo EurOlive, formado por instituições de cinco países 
europeus, os polifenóis do azeite de oliva ajudam a frear a 
oxidação do colesterol LDL, considerado perigoso. Quando isso 
ocorre, reduz-se o risco de placas de gordura na parede dos 
vasos, a temida aterosclerose - doença por trás de encrencas 
como o infarto. 
 

04. Para divulgar conhecimento de natureza científica para um 

público não especializado, Manarini recorre à associação entre 
vocabulário formal e vocabulário informal. Altera-se o grau de 
formalidade do segmento no texto, sem alterar o sentido da 
informação, com a substituição de 
a) “dá um chega pra lá no diabete" por “manda embora o 
diabete". 
b) “esquentar a cabeça" por “quebrar a cabeça". 
c) “bate um bolão" por “é um show. 
d) "juntinhos" por “misturadinhos". 
e) “por trás de encrencas" por “causadora de problemas". 
  

Obesidade causa doença 
 

     A obesidade tornou-se uma epidemia global, segundo a 
Organização Mundial da Saúde, ligada à Organização das 
Nações Unidas. O problema vem atingindo um número cada vez 
maior de pessoas em todo o mundo, e entre as principais causas 
desse crescimento estão o modo de vida sedentário e a má 
alimentação. 
 

   Segundo um médico especialista em cirurgia de redução de 
estômago, a taxa de mortalidade entre homens obesos de 25 a 
40 anos é 12 vezes maior quando comparada à taxa de 
mortalidade entre indivíduos de peso normal. O excesso de peso 
e de gordura no corpo desencadeia e piora problemas de saúde 
que poderiam ser evitados. Em alguns casos, a boa notícia é que 
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a perda de peso leva à cura, como no caso da asma, mas em 
outros, como o infarto, não há solução. 
 

05. O texto apresenta uma reflexão sobre saúde e aponta o 

excesso de peso e de gordura corporal dos indivíduos como um 
problema, relacionando-o ao 
a) padrão estético, pois o modelo de beleza dominante na 
sociedade requer corpos magros. 
b) equilíbrio psíquico da população, pois esse quadro interfere 
na autoestima das pessoas. 
c) quadro clínico da população, pois a obesidade é um fator de 
risco para o surgimento de diversas doenças crônicas. 
d) preconceito contra a pessoa obesa, pois ela sofre 
discriminação em diversos espaços sociais. 
e) desempenho na realização das atividades cotidianas, pois a 
obesidade interfere na performance. 
 

Posso mandar por e-mail? 
 

   Atualmente, é comum “disparar" currículos na internet com a 
expectativa de alcançar o maior número possível de 
selecionadores. Essa, no entanto, é uma ideia equivocada: é 
preciso saber quem vai receber seu currículo e se a vaga é 
realmente indicada para seu perfil, sob o risco de estar 
“queimando o filme" com um futuro empregador. Ao enviar o 
currículo por e-mail, tente saber quem vai recebê-lo e faça um 
texto sucinto de apresentação, com a sugestão a seguir: 
 

Assunto: Currículo para a vaga de gerente de marketing  
 

Mensagem: Boa tarde. Meu nome é José da Silva e gostaria de 
me candidatar à vaga de gerente de marketing. Meu currículo 
segue anexo. 
 

06. O texto integra um guia de modelos e técnicas de elaboração 

de textos e cumpre a função social de 
a) divulgar um padrão oficial de redação e envio de currículos. 
b) indicar um modelo de currículo para pleitear uma vaga de 
emprego. 
c) instruir o leitor sobre como ser eficiente no envio de currículo 
por e-mail. 
d) responder a uma pergunta de um assinante da revista sobre 
o envio de currículo por e-mail. 

e) orientar o leitor sobre como alcançar o maior número possível 
de selecionadores de currículos. 
 

João Antônio de Barros (Jota Barros) nasceu aos 24 de junho de 
1935, em Glória de Goitá (PE). Marceneiro, entalhador, 
xilógrafo, poeta repentista e escritor de literatura de cordel, já 
publicou 33 folhetos e ainda tem vários inéditos. Reside em São 
Paulo desde 1973, vivendo exclusivamente da venda de livretos 
de cordel e das cantigas de improviso, ao som da viola. Grande 
divulgador da poesia popular nordestina no Sul, tem dado 
frequentemente entrevistas à imprensa paulista sobre o assunto. 
 

07. A biografia é um gênero textual que descreve a trajetória de 

determinado indivíduo, evidenciando sua singularidade. No caso 
específico de uma biografia como a de João Antônio de Barros, 
um dos principais elementos que a constitui é 
a) a estilização dos eventos reais de sua vida, para que o relato 
biográfico surta os efeitos desejados. 
b) o relato de eventos de sua vida em perspectiva histórica, que 
valorize seu percurso artístico. 
c) a narração de eventos de sua vida que demonstrem a 
qualidade de sua obra. 
d) uma retórica que enfatize alguns eventos da vida exemplar da 
pessoa biografada. 
e) uma exposição de eventos de sua vida que mescle 
objetividade e construção ficcional. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 


